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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Especializadas da Fazenda Pública

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018584-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE GONCALVES DE OLIVEIRA VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "(...)Posto isso, não sendo possível 

a análise liminar antes da contestação, INDEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela. Deixo para momento oportuno a apreciação da conveniência da 

realização de audiência de conciliação, tendo em vista as especificidades 

do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO (...)" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018584-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE GONCALVES DE OLIVEIRA VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1018584-02.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ELIETE GONCALVES DE 

OLIVEIRA VEIGA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, UNEMAT Vistos, etc. 

ELIETE GONÇALVES DE OLIVEIRA VEIGA, ajuizou a presente a Ação 

Ordinária com Pedido de liminar em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

FUNEMET – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a concessão da tutela de evidência para seja atribuída à 

requerente a pontuação equivalente das questões anuladas e, por 

conseguinte, para que seja convocada para prosseguir nas demais fases 

do certame. Aduz a requerente, em síntese, que inscreveu para participar 

do concurso público para provimento dos cargos de delegado de polícia, 

contudo, apesar de realizar a prova não obteve pontuação suficiente para 

prosseguir nas demais etapas, mas, sustenta que obteve pontuação igual 

ou superior à nota de corte para continuar as demais fases do concursos 

após anulações de 10 (dez) questões da prova objetiva, cujas anulações 

foram conseguidas por terceiros que ajuizaram eventuais ações, de modo 

que sustenta: a) a não ocorrência da prescrição e decadência, haja vista 

a publicação do resultado final ter ocorrido em 21/06/2012; b) obteve a 

pontuação de 75 pontos, mas houve a anulação das questões 30, 31, 40, 

42, 48, 51, 63, 66, 76 e 77, por meio de interposições de ações por 

terceiros com trânsito em julgado, perfazendo pontuação igual ou superior 

à nota de corte, qual seja, 84 pontos; c) a não observância do princípio da 

vinculação ao edital, pois os requeridos não observaram os itens 22.11 e 

22.12, no sentido de atribuírem os pontos a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorridos, das questões eventualmente 

anuladas; d) violação do princípio da isonomia, pois, os pontos das 

questões anuladas só foram atribuídas aos candidatos que interpuseram 

ações judiciais; e) violação do princípio da legalidade, já que não houve 

observação, pelos requeridos, das determinações da edital no tocando à 

aplicação dos itens 22.11 e 22.12. Com a inicial, vieram os documentos 

juntados aos Ids. 8144015, 8144043, 8144068, 8144095, 8144137, 

8144149 e 8144167. O pedido da liminar foi indeferido ao Id. 8274416. 

Devidamente citado, a requerida Fundação Universidade do Estado de 

Mato Grosso – UNEMAT apresentou contestação, ocasião em que pugnou: 

a) pela extinção do feito em razão da ocorrência da prescrição, tendo em 

vista o lapso quinquenal à propositura da ação; b) a extinção do feito por 

ausência de interesse de agir em razão da propositura da presente ação 

ser posterior à homologação do resultado do concurso por meio do edital 

complementar n. 116, em 19/04/2012; c) no mérito a improcedência da 

ação por ser inadmissível ao poder judiciário a revisão da prova aplicada, 

notadamente quanto à apreciação da notas aplicadas. Com a contestação, 

vieram os documentos juntados aos Ids. 8733700, 8733713, 8733757, 

8733767 e 8733783. Ainda, devidamente citado, ao apresentar a 

contestação, o Estado de Mato Grosso pugnou pela: a) pela extinção do 

feito em razão da ocorrência da prescrição, tendo em vista o lapso 

quinquenal à propositura da ação, pois a publicação do edital 

complementar que estabeleceu a classificação geral ocorreu em 

23/07/2010, data esta em que a requerente teve ciência do fato e, no 

mérito, c) o a improcedência da ação por ser inadmissível ao poder 

judiciário a apreciação do mérito administrativo quanto aos critérios de 

correção de provas e atribuições de notas. Ao Id. 9956873, a requerente 

pugnou pela antecipação do julgamento do mérito. Na data de 15/08/2018, 

foi certificado o decurso de prazo para que a requerente se manifestasse 

sobre as contestações. É o relatório. Fundamento e Decido. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Ainda, deve ser consignado que o presente litígio 

não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 

355, inciso I, do CPC, dispensando, assim, dilação probatória, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Todavia, há 

questões preliminares lançadas pelos requeridos, de modo que passo a 

apreciá-las. Alegam os requeridos extinção do feito em razão da 

ocorrência da prescrição, tendo em vista o lapso quinquenal para 

propositura da ação pela requerente, pois, desde quando foi publicado o 

resultado de classificação geral dos candidatos em 21/07/2010, ela teve 

ciência do resultado de sua pontuação, violando-se o disposto no art. 1º 

do Decreto 20.910/1932. Nos termos do referido Decreto, dispõe em art. 

1º que o prazo prescricional em face da Fazenda Pública é quinquenal, in 

verbis: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 

(g.n). Logo, já que o prazo prescricional está sujeito ao teor do actio nata, 

isto é, em que têm-se como início do curso do prazo prescricional a efetiva 

lesão ou ameaça do direito a tutelar (AgRg no REsp 1148236/RN, Rel. 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 07/04/2011). Dito isto, a 

presente ação foi ajuizada em 13/06/2017, a requerente teve ciência da 

classificação geral dos candidatos da primeira fase em 21/07/2010, por 

meio do edital complementar n. 31 ao edital n. 002/2009, bem como teve 

ciência da classificação geral retificada, em que se observa que os 

candidatos que anteriormente constava na lista com eliminados, passaram 

sua situação como classificados, havendo, aliás uma observação de 

ordem judicial em cada nome na lista de classificação geral retificada. 

Assim, constata-se que o início do direito da requerente ocorreu com a 

divulgação do resultado da classificação geral dos candidatos, em 

21/07/2010, em que poderia, aliás, impugnar por via administrativa a não 

eventual aplicação de pontuação de questões anuladas. Digo isto, pois, 

em consulta ao sítio eletrônico da FUNEMAT, foi possível constatar que em 

25/03/2010, houve a reabertura de prazo para interpor recursos contra os 

gabaritos preliminares, pelo prazo de 24h. Nesta senda, como se pode 

perceber, os documentos que ensejaram a presente demanda 

encontram-se abarcados pelo manto da prescrição, uma vez que já 

transcorrido o prazo quinquenal previsto no dispositivo supracitado 

quando do ajuizamento da lide. Portanto, tendo a presente ação sido 

proposta somente em 13/06/2017, isto é, após decorridos cinco anos da 
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data da efetiva lesão ou ameaça do direito a tutelar (21/07/2010), é 

forçoso reconhecer que operou-se a prescrição da pretensão, nos 

termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Diante de todo o exposto, 

acolho a preliminar suscita pelos requeridos e JULGO EXTINTO O FEITO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, 

reconhecendo a prescrição. Condeno a autora ao pagamento das custas 

e de honorários advocatícios que fixo equitativamente em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), tendo em vista o reduzido valor da causa. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março 

de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito em Cooperação - 

Provimento 17/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000769-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000769-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BERNADETE OLIVEIRA 

FERREIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. BERNARDETE 

OLIVEIRA FERREIRA, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando seja 

reconhecida a nulidade contratual e declarando-se a unicidade do vínculo, 

conenando o réu ao pagamento do valor de FGTS sobre toda a 

remuneração mensal da requerente por todo o período laborado 

(02/08/1999 a 12/03/2014). Alega que foi sucessivamente contratada 

temporariamente pelo réu para exercer as funções de profissional da 

educação básica, mas que tais contratações são ilegais e, na esteira do 

entendimento do STF, faz jus ao pagamento do FGTS. Foi deferida a 

justiça gratuita. O réu apresentou contestação arguindo a prescrição. No 

mérito, discorreu sobre a legalidade da contratação e pediu a 

improcedência do pedido. As partes pediram o julgamento antecipado da 

lide. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A ação foi proposta em 16/01/2017, 

por isso estão prescritas todas as verbas anteriores a 16/01/2012, 

conforme art. 1º do Decreto 20.910/32. MÉRITO Ante a natureza da causa, 

que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre de 

discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS e demais verbas 

trabalhistas não pagas, sustentando que os contratos de trabalho 

temporários entabulados com o poder público são nulos, em razão das 

sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 prevê no 

art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos somente 

poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, o 

art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 
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assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do período anterior a 16/01/2012 e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado por BERNADETE 

OLIVEIRA FERREIRA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao 

FGTS do período de 16/01/2012 a 12/03/2014. Correção monetária: desde 

a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E 

(STF RE nº 870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados 

com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela 

Lei 11.960/09). Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada parte 

ao pagamento de 50% das custas, observada a isenção e a justiça 

gratuita. Condeno ainda cada parte ao pagamento de 50% dos honorários 

advocatícios, a serem calculados sobre o valor da condenação, cujo 

percentual será definido quando liquidado o julgado (art. 85, §3º e §4º, II, 

do CPC), observada a justiça gratuita quanto à autora. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 28 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1004469-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): FRANCINE PROCOPIO PINHEIRO 

CRISTOVAM REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. FRANCINE 

PROCOPIO PINHEIRO CRISTOVAM, qualificada nos autos, propôs a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando a declaração da nulidade dos sucessivos contratos 

temporários firmados com o réu e a condenação deste ao pagamento do 

valor correspondente ao FGTS não recolhido em todo o período. Alega que 

foi por diversas e sucessivas vezes contratada temporariamente pelo réu, 

mas que a contratação sucessiva e sistemática desnatura o contrato, 

eivando-o de nulidade, na esteira da jurisprudência do STF, e que assim 

faz jus ao FGTS do período. O réu apresentou contestação arguindo a 

prescrição quinquenal anterior à propositura da ação. No mérito, aduziu 

quanto à legalidade e regularidade das contratações, pedindo a 

improcedência do pedido inicial. A parte autora impugnou a contestação, 

pedindo a procedência do pedido. As partes disseram não ter provas a 

produzir. É o relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial 

de prescrição não pode ser acolhida, em razão da modulação de efeitos 

no STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi proposta antes de 

13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo réu ao 

pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos de 

trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 
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27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por FRANCINE PROCOPIO 

PINHEIRO CRISTOVAM em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao 

FGTS de todo o período laborado (03/02/2012 a 14/07/2016), conforme 

apurado em liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em 

que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 28 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1011037-42.2016.8.11.0041. AUTOR(A): CREMILDA ROSELI DA SILVA 

TEOTONIO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. CREMILDA 

ROSELI DA SILVA TEOTONIO, qualificada nos autos, propôs a presente 

AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando a declaração da nulidade dos sucessivos contratos 

temporários firmados com o réu e a condenação deste ao pagamento do 

valor correspondente ao FGTS não recolhido em todo o período. Alega que 

foi por diversas e sucessivas vezes contratada temporariamente pelo réu, 

mas que a contratação sucessiva e sistemática desnatura o contrato, 

eivando-o de nulidade, na esteira da jurisprudência do STF, e que assim 

faz jus ao FGTS do período. O réu apresentou contestação arguindo a 

prescrição quinquenal anterior à propositura da ação. No mérito, aduziu 

quanto à legalidade e regularidade das contratações, pedindo a 

improcedência do pedido inicial. A parte autora impugnou a contestação, 

pedindo a procedência do pedido. As partes disseram não ter provas a 

produzir. É o relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial 

de prescrição não pode ser acolhida, em razão da modulação de efeitos 

no STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi proposta antes de 

13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo réu ao 

pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos de 

trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 
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em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por CREMILDA ROSELI DA 

SILVA TEOTONIO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao 

FGTS de todo o período laborado (21/02/1994 a 21/12/2013), conforme 

apurado em liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em 

que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 28 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000986-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HELDER SAO MARCO BASSAROTTI (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000986-35.2017.8.11.0041. AUTOR(A): WELLINGTON HELDER SAO 

MARCO BASSAROTTI REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

WELLINGTON HELDER SAO MARCO BASSAROTTI, qualificada nos autos, 

propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO objetivando a declaração da nulidade dos sucessivos 

contratos temporários firmados com o réu e a condenação deste ao 

pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido em todo o 

período. Alega que foi por diversas e sucessivas vezes contratada 

temporariamente pelo réu, mas que a contratação sucessiva e sistemática 

desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na esteira da jurisprudência 

do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. O réu apresentou 

contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à propositura da 

ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade das 

contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte autora 

impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As partes 

disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE 

PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser acolhida, em razão 

da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi 

proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que 

discute matéria substancialmente de direito, e que decorre de discussão já 

amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes 

o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento 

da lide, entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra 

prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser 

realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente 

o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo 

réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos 

de trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 
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necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por WELLINGTON HELDER SAO 

MARCO BASSAROTTI em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao 

FGTS de todo o período laborado (01/01/2012 a 03/11/2015), conforme 

apurado em liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em 

que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 28 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1008884-36.2016.8.11.0041. AUTOR(A): INEZ ALVES GUIMARAES 

MARTINS REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. INEZ ALVES 

GUIMARÃES MARTINS, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO 

DE COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando 

a declaração da nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados 

com o réu e a condenação deste ao pagamento do valor correspondente 

ao FGTS não recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e 

sucessivas vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a 

contratação sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de 

nulidade, na esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao 

FGTS do período. O réu apresentou contestação arguindo a prescrição 

quinquenal anterior à propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à 

legalidade e regularidade das contratações, pedindo a improcedência do 

pedido inicial. A parte autora impugnou a contestação, pedindo a 

procedência do pedido. As partes disseram não ter provas a produzir. É o 

relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de 

prescrição não pode ser acolhida, em razão da modulação de efeitos no 

STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi proposta antes de 

13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo réu ao 

pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos de 

trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 
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DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por INEZ ALVES GUIMARÃES 

MARTINS em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o 

período laborado (12/06/1996 a 19/12/2015), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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MARCIA SIQUEIRA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1004452-37.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARCIA SIQUEIRA DE CASTRO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. MARCIA SIQUEIRA DE 

CASTRO, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 

vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 

de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 

Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 
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desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por MARCIA SIQUEIRA DE 

CASTRO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o 

período laborado (06/03/2012 a 16/12/2016), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1018137-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LEONILDES MARIA CATELAN DE 

BRITO ALVES REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. LEONILDES 

MARIA CATELAN DE BRITO ALVES, qualificada nos autos, propôs a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando a declaração da nulidade dos sucessivos contratos 
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temporários firmados com o réu e a condenação deste ao pagamento do 

valor correspondente ao FGTS não recolhido em todo o período. Alega que 

foi por diversas e sucessivas vezes contratada temporariamente pelo réu, 

mas que a contratação sucessiva e sistemática desnatura o contrato, 

eivando-o de nulidade, na esteira da jurisprudência do STF, e que assim 

faz jus ao FGTS do período. O réu apresentou contestação arguindo a 

prescrição quinquenal anterior à propositura da ação. No mérito, aduziu 

quanto à legalidade e regularidade das contratações, pedindo a 

improcedência do pedido inicial. A parte autora impugnou a contestação, 

pedindo a procedência do pedido. As partes disseram não ter provas a 

produzir. É o relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial 

de prescrição não pode ser acolhida, em razão da modulação de efeitos 

no STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi proposta antes de 

13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo réu ao 

pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos de 

trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 
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Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por LEONILDES MARIA 

CATELAN DE BRITO ALVES em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO 

para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente 

ao FGTS de todo o período laborado (29/10/2002 a 24/12/2016), conforme 

apurado em liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em 

que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000748-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): NEUSA HERMES PEREIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. NEUSA HERMES PEREIRA, 

qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 

vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 

de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 

Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 
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temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por NEUSA HERMES PEREIRA 

em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a parte ré a 

pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o período 

laborado (06/02/2012 a 24/12/2016), conforme apurado em liquidação de 

sentença. Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam 

ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). Juros 

moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas pelo réu, que é 

isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios 

calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual será fixado na 

liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para Cuiabá/MT, 28 

de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito em cooperação - 

Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000789-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LISLYE DE MATOS REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. LISLYE DE MATOS, qualificada 

nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da nulidade dos 

sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a condenação 

deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido em 

todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas vezes contratada 

temporariamente pelo réu, mas que a contratação sucessiva e sistemática 

desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na esteira da jurisprudência 

do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. O réu apresentou 

contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à propositura da 

ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade das 

contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte autora 

impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As partes 

disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE 

PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser acolhida, em razão 

da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi 

proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que 

discute matéria substancialmente de direito, e que decorre de discussão já 

amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes 

o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento 

da lide, entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra 

prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser 

realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente 

o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo 

réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos 

de trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 
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Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por LISLYE DE MATOS em 

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a parte ré a 

pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o período 

laborado (26/03/2007 a 24/12/2016), conforme apurado em liquidação de 

sentença. Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam 

ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). Juros 

moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas pelo réu, que é 

isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios 

calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual será fixado na 

liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para Cuiabá/MT, 30 

de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito em cooperação - 

Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1024197-03.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JAQUELINE TAMIRES DE 

CAMPOS SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

JAQUELINE TAMIRES DE CAMPOS SILVA, qualificada nos autos, propôs a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando a declaração da nulidade dos sucessivos contratos 

temporários firmados com o réu e a condenação deste ao pagamento do 

valor correspondente ao FGTS não recolhido em todo o período. Alega que 

foi por diversas e sucessivas vezes contratada temporariamente pelo réu, 

mas que a contratação sucessiva e sistemática desnatura o contrato, 

eivando-o de nulidade, na esteira da jurisprudência do STF, e que assim 

faz jus ao FGTS do período. O réu não apresentou contestação. As partes 

disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. MÉRITO Ante a 

natureza da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que 

decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes 

judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla 

defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS, sustentando que os contratos de trabalho temporários 

entabulados com o poder público são nulos, em razão das sucessivas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 15 de 106



renovações. A Constituição da República de 1988 prevê no art. 37, II, que 

a investidura em cargos e empregos públicos somente poderá se ultimar 

com a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a 

possibilidade de contratação por tempo determinado, sem a realização 

prévia de concurso público, a fim de atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, desde que exista Lei do ente competente 

Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, estabelecendo as hipóteses 

possíveis. Somente se admite a dispensa da realização de concurso 

público e a contratação por tempo determinado quando as funções a 

serem desempenhadas forem afetas a situação transitória e excepcional, 

e o contrato firmado deve vigorar por período determinado. É vedada a 

contratação temporária quando as atividades a ser realizadas constituírem 

serviços ordinários da administração pública, que devem ser afetadas a 

um cargo público, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou 

habitual. Nesse contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo 

determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a 

contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não 

eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento 

dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais 

instrumentos nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o 

servidor faz jus à percepção do salário pactuado, além de 13º salário 

proporcional ao tempo de serviço prestado, e férias remuneradas 

acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os direitos sociais são 

estendidos aos servidores públicos, nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. 

Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do 

reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativo 

ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo 

determinado. O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”. O prazo 

prescricional aplicável para a cobrança de valores não depositados no 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, 

nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual 

entendimento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão 

geral reconhecida. Registre-se, outrossim, que o STF houve por bem 

modular os efeitos dessa decisão, nos seguintes termos: “A modulação 

que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc 

(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição 

ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo 

de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional 

já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do 

termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente 

data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão 

mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência 

desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão 

tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o 

novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”. A 

modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional 

do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela 

qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso 

em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: 

trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 

13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. Ademais, incide o verbete Sumular 

466/STJ – litteris: “O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de 

sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho 

por ausência de prévia aprovação em concurso público”. Nesse sentido já 

decidiram os Tribunais: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO 

CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO 

LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O Tribunal de origem decidiu que o fato de 

o contrato temporário ser declarado nulo não induz ao pagamento do 

FGTS. Tal entendimento destoa da jurisprudência do STJ, que é no sentido 

de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da 

ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio 

concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se 

à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao 

levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 

2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 

24/09/2012). RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO 

VERBAS TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E 

FUNÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – 

DIREITO APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As 

contratações temporárias de servidores, sucessivamente, para o 

exercício de funções de caráter permanente implicam o desvirtuamento da 

finalidade do contrato temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade 

dos contratos gera ao contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos 

da Súmula 363 do TST. (TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

28/08/2012, Data da publicação no DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE -AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS 

ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPÚBLICA. A mera prestação de 

serviços por contratação temporária, sem que exista excepcional 

interesse público a justificá-la, não induz à insubsistência dos direitos 

assegurados pela Carta da República. Deve-se assegurar, assim, ao 

trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º salário, férias acrescidas 

de um terço e FGTS. Recurso parcialmente provido. (TJMT – Ap, 

66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 05/03/2013, Data da publicação no DJE 15/03/2013). 

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. 

NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO ÀS 

VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS 

CORTES SUPERIORES (STF E STJ). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inobservada a finalidade do 

contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, 

evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de 

obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional 

acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, 

tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor público estadual 

contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, 

faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) 

constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, 

nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando que o ente 

público comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, terço 

constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é medida 

impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. Sentença reformada. 

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Turma Recursal Única de 

Mato Grosso – Recurso Inominado nº 1000356-94.2019.8.11.0077 – 

Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa – Data do julgamento 

25/11/2019). Destarte, à luz dos entendimentos jurisprudenciais 

supracitados, a nulidade do contrato temporário gera o direito ao 

pagamento do valor correspondente ao FGTS durante todo o período 

laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta por cento). Ante o 

exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado por JAQUELINE TAMIRES DE CAMPOS 

SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o 

período laborado (01/03/2008 a 24/12/2016), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020440-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1020440-98.2017.8.11.0041. AUTOR(A): RENATA APARECIDA DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. RENATA APARECIDA DA 

SILVA, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 

vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 

de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 

Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 
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REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por RENATA APARECIDA DA 

SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o 

período laborado (06/02/212 a 23/12/2014), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1018159-72.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LUCIANE CANDIDO DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. LUCIANE CANDIDO DA 

SILVA, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 

vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 

de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 

Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 
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DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por LUCIANE CANDIDO DA 

SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o 

período laborado (17/03/2014 a 24/12/2016), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ELZELI GONCALVES CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1008870-52.2016.8.11.0041. AUTOR(A): ELZELI GONCALVES CORREIA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. ELZELI GONÇALVES 

CORREIA, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 

vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 

de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 

Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 
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desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por ELZELI GONÇALVES 

CORREIA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o 

período laborado (02/02/2009 a 19/12/2015), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1035683-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LUCILENE BELEM DE SOUZA E 

SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. LUCILENE BELEM DE 

SOUZA E SILVA, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a 

declaração da nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados 
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com o réu e a condenação deste ao pagamento do valor correspondente 

ao FGTS não recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e 

sucessivas vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a 

contratação sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de 

nulidade, na esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao 

FGTS do período. O réu apresentou contestação arguindo a prescrição 

quinquenal anterior à propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à 

legalidade e regularidade das contratações, pedindo a improcedência do 

pedido inicial. A parte autora impugnou a contestação, pedindo a 

procedência do pedido. As partes disseram não ter provas a produzir. É o 

relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de 

prescrição não pode ser acolhida, em razão da modulação de efeitos no 

STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi proposta antes de 

13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo réu ao 

pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos de 

trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 
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Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por LUCILENE BELEM DE 

SOUZA E SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao 

FGTS de todo o período laborado (15/02/2016 a 13/12/2017), conforme 

apurado em liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em 

que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1035697-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): TALITA RODRIGUES LEITE REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. TALITA RODRIGUES LEITE, 

qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 

vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 

de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 

Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, quando inobservada a finalidade do contrato por tempo 

determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a 

contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não 

eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento 

dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais 

instrumentos nulos. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: RECURSOS 

DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTA - 

CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE CARÁTER 

PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO APENAS AO 

RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Ocorre que, no caso em 

comendo, a parte autora foi contratada temporariamente POR APENAS 

UMA ÚNICA VEZ (11/02/2016 a 14/12/2016); logo, não houve 

desvirtuamento do instituto do contrato temporário por excepcional 

necessidade e interesse público. Assim, o pedido deve ser julgado 

improcedente. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado por TALITA RODRIGUES 

LEITE em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO. Custas pela autora, 

observada a justiça gratuita. Condeno a autora ao pagamento de 

honorários advocatícios calculados sobre o valor atualizado da causa, no 
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menor percentual de cada faixa prevista no art. 85, §3º, do CPC, 

suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo, com baixa. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT 

para Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000757-75.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ZILDA MAMEDES MONTALVAO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. ZILDA MAMEDES 

MONTALVÃO, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a 

declaração da nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados 

com o réu e a condenação deste ao pagamento do valor correspondente 

ao FGTS não recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e 

sucessivas vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a 

contratação sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de 

nulidade, na esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao 

FGTS do período. O réu apresentou contestação arguindo a prescrição 

quinquenal anterior à propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à 

legalidade e regularidade das contratações, pedindo a improcedência do 

pedido inicial. A parte autora impugnou a contestação, pedindo a 

procedência do pedido. As partes disseram não ter provas a produzir. É o 

relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de 

prescrição não pode ser acolhida, em razão da modulação de efeitos no 

STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi proposta antes de 

13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo réu ao 

pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos de 

trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 23 de 106



PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por ZILDA MAMEDES 

MONTALVÃO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao 

FGTS de todo o período laborado (02/02/2009 a 24/12/2016), conforme 

apurado em liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em 

que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000992-42.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ROZELI FERREIRA REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. ROZELI FERREIRA, qualificada nos autos, 

propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO objetivando a declaração da nulidade dos sucessivos 

contratos temporários firmados com o réu e a condenação deste ao 

pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido em todo o 

período. Alega que foi por diversas e sucessivas vezes contratada 

temporariamente pelo réu, mas que a contratação sucessiva e sistemática 

desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na esteira da jurisprudência 

do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. O réu apresentou 

contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à propositura da 

ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade das 

contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte autora 

impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As partes 

disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE 

PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser acolhida, em razão 

da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi 

proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que 

discute matéria substancialmente de direito, e que decorre de discussão já 

amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes 

o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento 

da lide, entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra 

prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser 

realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente 

o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo 

réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos 

de trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 
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inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por ROZELI FERREIRA em 

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a parte ré a 

pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o período 

laborado (06/02/2012 a 24/12/2016), conforme apurado em liquidação de 

sentença. Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam 

ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). Juros 

moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas pelo réu, que é 

isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios 

calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual será fixado na 

liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para Cuiabá/MT, 30 

de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito em cooperação - 

Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1035674-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ELENIR DOS SANTOS SILVA 

SEVERINO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. ELENIR DOS 

SANTOS SILVA SEVERINO, qualificada nos autos, propôs a presente 

AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando a declaração da nulidade dos sucessivos contratos 

temporários firmados com o réu e a condenação deste ao pagamento do 

valor correspondente ao FGTS não recolhido em todo o período. Alega que 

foi por diversas e sucessivas vezes contratada temporariamente pelo réu, 

mas que a contratação sucessiva e sistemática desnatura o contrato, 

eivando-o de nulidade, na esteira da jurisprudência do STF, e que assim 

faz jus ao FGTS do período. O réu apresentou contestação arguindo a 

prescrição quinquenal anterior à propositura da ação. No mérito, aduziu 

quanto à legalidade e regularidade das contratações, pedindo a 

improcedência do pedido inicial. A parte autora impugnou a contestação, 

pedindo a procedência do pedido. As partes disseram não ter provas a 

produzir. É o relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial 

de prescrição não pode ser acolhida, em razão da modulação de efeitos 

no STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi proposta antes de 

13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo réu ao 

pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos de 

trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 
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determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por ELENIR DOS SANTOS 

SILVA SEVERINO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao 

FGTS de todo o período laborado (11/02/2016 a 23/12/2017), conforme 

apurado em liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em 

que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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1035671-68.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARLENE ROSALIA DE PAULA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. MARLENE ROSALIA DE 

PAULA, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 

vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 

de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 

Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 
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casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por MARLENE ROSALIA DE 

PAULA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o 

período laborado (11/02/2016 a 23/12/2017), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035655-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1035655-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. SIRLEI PEREIRA DOS 

SANTOS, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 

vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 

de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 

Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 
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TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por SIRLEI PEREIRA DOS 

SNATOS em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o 

período laborado (29/01/2013 a 23/12/2017), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1014004-60.2016.8.11.0041. AUTOR(A): FERNANDO FERREIRA DE 

MORAIS REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. FERNANDO 

FERREIRA DE MORAIS, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO 

DE COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando 

a declaração da nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados 

com o réu e a condenação deste ao pagamento do valor correspondente 

ao FGTS não recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e 

sucessivas vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a 

contratação sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de 

nulidade, na esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao 

FGTS do período. O réu apresentou contestação arguindo a prescrição 

quinquenal anterior à propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à 

legalidade e regularidade das contratações, pedindo a improcedência do 

pedido inicial. A parte autora impugnou a contestação, pedindo a 

procedência do pedido. As partes disseram não ter provas a produzir. É o 

relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de 

prescrição não pode ser acolhida, em razão da modulação de efeitos no 

STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi proposta antes de 

13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo réu ao 

pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos de 

trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 
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previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por FERNANDO FERREIRA DE 

MORAIS em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o 

período laborado (10/06/2001 a 01/09/2015), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1038767-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ELIANA GONCALVES DUARTE 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. ELIANA GONÇALVES 

DUARTE, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 

vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 
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de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 

Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por ELIANA GONÇALVES 

DUARTE em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o 

período laborado (01/07/2004 a 27/10/2017), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 
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pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1035709-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CRISTIANE SATTIN REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. CRISTIANE SATTIN, qualificada 

nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da nulidade dos 

sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a condenação 

deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido em 

todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas vezes contratada 

temporariamente pelo réu, mas que a contratação sucessiva e sistemática 

desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na esteira da jurisprudência 

do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. O réu apresentou 

contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à propositura da 

ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade das 

contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte autora 

impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As partes 

disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE 

PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser acolhida, em razão 

da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi 

proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que 

discute matéria substancialmente de direito, e que decorre de discussão já 

amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes 

o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento 

da lide, entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra 

prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser 

realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente 

o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo 

réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos 

de trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 32 de 106



QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por CRISTIANE SATTIN em 

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a parte ré a 

pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o período 

laborado (03/02/2012 a 24/12/2016), conforme apurado em liquidação de 

sentença. Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam 

ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). Juros 

moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas pelo réu, que é 

isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios 

calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual será fixado na 

liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para Cuiabá/MT, 30 

de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito em cooperação - 

Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1035643-03.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CRISTIANA SANTANA DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. CRISTIANA SANTANA DA 

SILVA, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 

vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 

de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 

Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 
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prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por CRISTIANA SANTANA DA 

SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o 

período laborado (07/08/2001 a 23/12/2017), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000987-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PENARIOL DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000987-20.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARCIA PENARIOL DE 

CAMARGO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. MARCIA 

PENARIOL DE CAMARGO, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO 

DE COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando 

a declaração da nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados 

com o réu e a condenação deste ao pagamento do valor correspondente 

ao FGTS não recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e 

sucessivas vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a 

contratação sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de 

nulidade, na esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao 

FGTS do período. O réu apresentou contestação arguindo a prescrição 

quinquenal anterior à propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à 

legalidade e regularidade das contratações, pedindo a improcedência do 

pedido inicial. A parte autora impugnou a contestação, pedindo a 

procedência do pedido. As partes disseram não ter provas a produzir. É o 

relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de 

prescrição não pode ser acolhida, em razão da modulação de efeitos no 

STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi proposta antes de 

13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo réu ao 

pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos de 

trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 
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quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por MARCIA PENARIOL DE 

CAMARGO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o 

período laborado (06/02/2012 a 24/12/2016), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1035657-84.2017.8.11.0041. AUTOR(A): VALDIRENE BALDUINO 

RODRIGUES REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. VALDIRENE 

BALDUINO RODRIGUES, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO 

DE COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando 

a declaração da nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados 

com o réu e a condenação deste ao pagamento do valor correspondente 

ao FGTS não recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e 

sucessivas vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a 

contratação sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de 

nulidade, na esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao 

FGTS do período. O réu apresentou contestação arguindo a prescrição 

quinquenal anterior à propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à 

legalidade e regularidade das contratações, pedindo a improcedência do 

pedido inicial. A parte autora impugnou a contestação, pedindo a 

procedência do pedido. As partes disseram não ter provas a produzir. É o 

relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de 

prescrição não pode ser acolhida, em razão da modulação de efeitos no 

STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi proposta antes de 

13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo réu ao 

pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos de 

trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 
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que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por VALDIRENE BALDUINO 

RODRIGUES em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar 

a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo 

o período laborado (14/02/2005 a 23/12/2017), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1024203-10.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA AUXILIADORA DA SILVA 

RODRIGUES REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. MARIA 

AUXILIADORA DA SILVA RODRIGUES, qualificada nos autos, propôs a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando a declaração da nulidade dos sucessivos contratos 

temporários firmados com o réu e a condenação deste ao pagamento do 

valor correspondente ao FGTS não recolhido em todo o período. Alega que 

foi por diversas e sucessivas vezes contratada temporariamente pelo réu, 

mas que a contratação sucessiva e sistemática desnatura o contrato, 

eivando-o de nulidade, na esteira da jurisprudência do STF, e que assim 

faz jus ao FGTS do período. O réu apresentou contestação arguindo a 

prescrição quinquenal anterior à propositura da ação. No mérito, aduziu 

quanto à legalidade e regularidade das contratações, pedindo a 

improcedência do pedido inicial. A parte autora impugnou a contestação, 

pedindo a procedência do pedido. As partes disseram não ter provas a 

produzir. É o relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial 

de prescrição não pode ser acolhida, em razão da modulação de efeitos 

no STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi proposta antes de 

13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo réu ao 

pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos de 

trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 
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previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por MARIA AUXILIADORA DA 

SILVA RODRIGUES em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao 

FGTS de todo o período laborado (05/02/2010 a 24/12/2016), conforme 

apurado em liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em 

que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1018152-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ALDEMIR PEDRO FERNANDES 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. ALDEMIR PEDRO 

FERNANDES, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a 

declaração da nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados 

com o réu e a condenação deste ao pagamento do valor correspondente 

ao FGTS não recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e 

sucessivas vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a 

contratação sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de 

nulidade, na esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao 

FGTS do período. O réu apresentou contestação arguindo a prescrição 

quinquenal anterior à propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à 

legalidade e regularidade das contratações, pedindo a improcedência do 

pedido inicial. A parte autora impugnou a contestação, pedindo a 

procedência do pedido. As partes disseram não ter provas a produzir. É o 

relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de 

prescrição não pode ser acolhida, em razão da modulação de efeitos no 

STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi proposta antes de 

13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo réu ao 

pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos de 

trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 
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depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por ALDEMIR PEDRO 

FERNANDES em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar 

a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo 

o período laborado (03/02/2012 a 24/12/2016), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1035642-18.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CAMILA CESARIO DOS SANTOS 

DE REZENDE REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. CAMILA 

CESARIO DOS SANTOS DE REZENDE, qualificada nos autos, propôs a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando a declaração da nulidade dos sucessivos contratos 

temporários firmados com o réu e a condenação deste ao pagamento do 

valor correspondente ao FGTS não recolhido em todo o período. Alega que 

foi por diversas e sucessivas vezes contratada temporariamente pelo réu, 

mas que a contratação sucessiva e sistemática desnatura o contrato, 

eivando-o de nulidade, na esteira da jurisprudência do STF, e que assim 

faz jus ao FGTS do período. O réu apresentou contestação arguindo a 

prescrição quinquenal anterior à propositura da ação. No mérito, aduziu 

quanto à legalidade e regularidade das contratações, pedindo a 

improcedência do pedido inicial. A parte autora impugnou a contestação, 

pedindo a procedência do pedido. As partes disseram não ter provas a 
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produzir. É o relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial 

de prescrição não pode ser acolhida, em razão da modulação de efeitos 

no STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi proposta antes de 

13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo réu ao 

pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos de 

trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 

do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por CAMILA CESARIO DOS 

SANTOS DE REZENDE em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao 

FGTS de todo o período laborado (02/02/2009 a 23/12/2017), conforme 
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apurado em liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em 

que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1004457-59.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JOSELEIA GRACIANO DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. JOSELEIA GRACIANO DA 

SILVA, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 

vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 

de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 

Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 
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sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por JOSELEIA GRACIANO DA 

SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o 

período laborado (04/02/2015 a 24/12/2016), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1008889-58.2016.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA APARECIDA PIRES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. MARIA APARECIDA PIRES, 

qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 

vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 

de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 

Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 
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27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por MARIA APARECIDA PIRES 

em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a parte ré a 

pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o período 

laborado (10/02/2003 a 19/12/2015), conforme apurado em liquidação de 

sentença. Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam 

ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). Juros 

moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas pelo réu, que é 

isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios 

calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual será fixado na 

liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para Cuiabá/MT, 30 

de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito em cooperação - 

Provimento 17/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000737-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA SILVA PAULO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000737-84.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ELIZETE DA SILVA PAULO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. ELIZETE DA SILVA PAULO, 

qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 

vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 

de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 
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Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por ELIZETE DA SILVA PAULO 

em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a parte ré a 

pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o período 

laborado (11/05/2009 a 24/12/2016), conforme apurado em liquidação de 

sentença. Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam 

ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). Juros 

moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas pelo réu, que é 

isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios 

calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual será fixado na 

liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para Cuiabá/MT, 30 

de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito em cooperação - 

Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001000-19.2017.8.11.0041. AUTOR(A): VILMA GERONIMO DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. VILMA GERONIMO DA 

SILVA, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 

vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 

de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 

Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 
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mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por VILMA GERONIMO DA 

SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o 

período laborado (09/02/2015 a 24/12/2016), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1035645-70.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ELIZNE DIAS DOS SANTOS REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. ELIZNE DIAS DOS SANTOS, 

qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 

vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 

de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 

Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 
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declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por ELIZNE DIAS DOS SANTOS 

em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a parte ré a 

pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o período 

laborado (07/02/2006 a 23/12/2017), conforme apurado em liquidação de 

sentença. Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam 

ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). Juros 

moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas pelo réu, que é 

isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios 

calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual será fixado na 

liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para Cuiabá/MT, 30 

de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito em cooperação - 

Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1004460-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA CAROLINA GOMES DE 

CAMPOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. MARIA 

CAROLINA GOMES DE CAMPOS, qualificada nos autos, propôs a presente 

AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando a declaração da nulidade dos sucessivos contratos 

temporários firmados com o réu e a condenação deste ao pagamento do 

valor correspondente ao FGTS não recolhido em todo o período. Alega que 

foi por diversas e sucessivas vezes contratada temporariamente pelo réu, 

mas que a contratação sucessiva e sistemática desnatura o contrato, 

eivando-o de nulidade, na esteira da jurisprudência do STF, e que assim 

faz jus ao FGTS do período. O réu apresentou contestação arguindo a 

prescrição quinquenal anterior à propositura da ação. No mérito, aduziu 

quanto à legalidade e regularidade das contratações, pedindo a 

improcedência do pedido inicial. A parte autora impugnou a contestação, 

pedindo a procedência do pedido. As partes disseram não ter provas a 

produzir. É o relatório. DECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial 

de prescrição não pode ser acolhida, em razão da modulação de efeitos 

no STF-ARE-709212/DF, eis que a demanda foi proposta antes de 

13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo réu ao 

pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os contratos de 

trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em 

razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 

prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos 

somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, 

o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, 

sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que 

exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, 

estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da 

realização de concurso público e a contratação por tempo determinado 

quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação 

transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período 

determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a 

ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, 

que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade 

passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade 

de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma 

constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante 

concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade 
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do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário 

pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, 

e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os 

direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do 

art. 39, §3º, da CF/88. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a cobrança de 

valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição 

Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por MARIA CAROLINA GOMES 

DE CAMPOS em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar 

a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo 

o período laborado (09/02/1998 a 24/12/2016), conforme apurado em 

liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Custas 

pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual 

será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito 

em cooperação - Provimento 17/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1035646-55.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ERILDA CESARIO DOS SANTOS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. ERILDA CESARIO DOS 

SANTOS, qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração da 

nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o réu e a 

condenação deste ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não 

recolhido em todo o período. Alega que foi por diversas e sucessivas 
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vezes contratada temporariamente pelo réu, mas que a contratação 

sucessiva e sistemática desnatura o contrato, eivando-o de nulidade, na 

esteira da jurisprudência do STF, e que assim faz jus ao FGTS do período. 

O réu apresentou contestação arguindo a prescrição quinquenal anterior à 

propositura da ação. No mérito, aduziu quanto à legalidade e regularidade 

das contratações, pedindo a improcedência do pedido inicial. A parte 

autora impugnou a contestação, pedindo a procedência do pedido. As 

partes disseram não ter provas a produzir. É o relatório. DECIDO. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A prejudicial de prescrição não pode ser 

acolhida, em razão da modulação de efeitos no STF-ARE-709212/DF, eis 

que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019. MÉRITO Ante a natureza 

da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre 

de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, 

garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, 

passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção 

de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil 

poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado 

procedente o pedido inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente 

federativo réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sustentando que os 

contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são 

nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República 

de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos 

públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 

Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo 

determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, quando inobservada a finalidade do contrato por tempo 

determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a 

contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não 

eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento 

dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais 

instrumentos nulos. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: RECURSOS 

DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTA - 

CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE CARÁTER 

PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO APENAS AO 

RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Ocorre que, no caso em 

comendo, a parte autora foi contratada temporariamente POR APENAS 

UMA ÚNICA VEZ; logo, não houve desvirtuamento do instituto do contrato 

temporário por excepcional necessidade e interesse público. Assim, o 

pedido deve ser julgado improcedente. Ante o exposto, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do 

Código de Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado 

por ERILDA CESARIO DOS SANTOS em desfavor de ESTADO DE MATO 

GROSSO. Custas pela autora, observada a justiça gratuita. Condeno a 

autora ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o valor 

atualizado da causa, no menor percentual de cada faixa prevista no art. 

85, §3º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. 

P.R.I. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa. De Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT para Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito em cooperação - Provimento 17/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013228-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA OAB - MT19720/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1013228-55.2019.8.11.0041 

IMPETRANTE: JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA IMPETRADO: DIRETOR 

DETRAN MT I – RELATÓRIO Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por JOSÉ DA GUIA DA SILVA MIRANDA contra ato ilegal e 

arbitrário praticado por DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO (DETRAN) DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados nos autos. Em síntese, o impetrante alega a existência de 

ilegalidade no ato administrativo que condicionou o licenciamento do 

veículo ao pagamento de multa, porquanto não foi regularmente notificado 

da infração. Liminar deferida (ID 19659539). Informações prestadas (ID 

20004215). Manifestação do Ministério Público (ID 20248942). Vieram-me 

conclusos. Decido. II – FUNDAMENTO Segundo dispõe o artigo 5º, inciso 

LXIX, da Constituição da República, “conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado 

extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela 

mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão 

decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. 

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: 

(a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da 

ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária 

fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo 
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impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a 

notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as 

informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou 

não o mérito do “mandamus”, ou seja, existência do direito líquido e certo e 

da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

pública. Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito 

líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo por parte da 

autoridade coatora, neste momento processual, configuram o próprio 

mérito da impetração, pelo que as questões preliminares serão analisadas 

como matéria meritória. II.1 Da Ausência de prova pré-constituída De se 

anotar que o Departamento de Trânsito Estadual sustenta, em preliminar, 

que não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da 

ação mandamental, qual seja, a existência de prova pré-constituída acerca 

dos aspectos fáticos da demanda. No caso em tela, o impetrante sustenta 

que ter sido impedido de licenciar seu veículo por conta da existência de 

infrações de trânsito em relação às quais não foi devidamente notificado. 

A fim de demonstrar a ausência de notificação, juntou documentos do 

emitidos pelo DETRAN, os quais, em tese, ilustram as formalidades 

relativas à aplicação da sanção questionada. Nesse contexto, forçoso 

reconhecer que a preliminar da ausência da prova pré-constituída 

resume-se ao próprio mérito da ação mandamental, sendo inadequado sua 

apreciação sob a forma de preliminar. Razão disso, e ainda pelos motivos 

já invocados em linhas anteriores, indefiro a preliminar. II.2 Da inviabilidade 

da via eleita Também em preliminar, defende o Departamento de Trânsito 

Estadual que o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, uma vez 

que as alegações de nulidade merecem dilação probatória, o que não é 

permitido pela via de Mandado de Segurança. Como é sabido, a ação 

mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la. Nesse contexto, o mandado de segurança é cabível para garantir 

judicialmente direito líquido e certo da parte impetrante em obter a 

declaração de insubsistência da multa de trânsito que considera irregular, 

especialmente quando há provas robustas e irrefutáveis acerca da 

ocorrência de ilegalidade no procedimento de autuação ou notificação do 

condutor infrator. Nesse sentido, “não há que se falar em inviabilidade da 

via eleita quando o writ é devidamente instruído, com documentos 

suficientes à verificação do alegado, remanescendo ao julgador apenas a 

aferição quanto à legalidade do ato desfavorável ao Impetrante” (TJ-MT - 

Remessa Necessária: 000919464201381100411332072017 MT, Relator: 

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 08/10/2018, 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 

19/10/2018). Logo, desde que exista prova pré-constituída tanto do direito 

líquido e certo quanto do ato ilegal ou abusivo, o mandado de segurança é 

instrumento adequado para a desconstituição da multa de trânsito lançada 

de forma indevida. Portanto, rejeito a preliminar. II.3 MÉRITO O Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que a infração de trânsito é a 

inobservância de qualquer preceito nele previsto (artigo 161), sendo que 

condutor infrator será penalizado por uma das sanções previstas que, 

dependendo do grau de gravidade da conduta, poderá ser (artigo 256): 

advertência, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira 

nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência 

obrigatória em curso de reciclagem. Quanto ao procedimento 

administrativo para imposição de multa, o Código de Trânsito prevê a 

necessidade da perfectibilização de duas notificações ao infrator: a 

primeira para comunicar a autuação da infração e a segunda para 

comunicar a efetiva imposição da multa, conforme inteligência dos artigos 

280, 281 e 282 do CTB. Por sua relevância, vale a transcrição dos 

dispositivos citados: Art. 280 . Ocorrendo infração prevista na legislação 

de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: (...) VI - 

assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como 

notificação do cometimento da infração. Art. 281. A autoridade de trânsito, 

na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua 

circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a 

penalidade cabível. Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida 

notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou 

por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da 

imposição da penalidade. Como se vê, o CTB é claro ao estabelecer que o 

procedimento a ser adotado pelas autoridades de trânsito na efetivação 

das autuações deve observância a dupla notificação. A propósito, esse 

entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 312 do Superior 

Tribunal de Justiça: “No processo administrativo para imposição de multa 

de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação 

da pena decorrente da infração.” Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça mantém-se firme na aplicação de seu enunciado. Vejamos: 4. 

Quanto ao procedimento administrativo para imposição de multa de 

trânsito, a posição do STJ é no sentido da indispensabilidade de duas 

notificações: a) a primeira, que poderá ser feita pelo correio, cabe na 

autuação a distância ou por equipamento eletrônico, com o desiderato de 

ensejar conhecimento da lavratura do auto de infração (art. 280, caput e 

inciso VI, do CTB), dispensável, por óbvio, nas hipóteses de flagrante, já 

que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3º, c/c o art. 

281, II, do CTB); e b) a segunda deverá ocorrer após julgada a 

subsistência do auto de infração, com a imposição de penalidade (art. 282, 

do CTB). Esse entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 

312/STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, 

são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena 

decorrente da infração". (STJ, REsp 1805863/SP, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 25/10/2019) Sob 

outro aspecto, quanto ao condicionamento do licenciamento ao prévio 

pagamento das multas aplicadas, assim dispõe o Código de Trânsito 

Brasileiro: Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de 

Veículo serão exigidos os seguintes documentos: VIII - comprovante de 

quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas; Art. 128. Não será expedido novo Certificado de 

Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de 

trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas. Art. 131. O Certificado de 

Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao 

Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo 

CONTRAN. (...) § 2º O veículo somente será considerado licenciado 

estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de 

trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas. A teor do que estabelece a 

legislação, inexiste ilegalidade no condicionamento do licenciamento do 

veículo ao prévio pagamento das multas impostas por infração de trânsito, 

desde que, por óbvio, tais sanções tenham sido aplicadas em processo 

administrativo regular. Nesse sentido: Súmula 127 do STJ: É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa de 

trânsito, da qual o infrator não foi notificado. Releva destacar ainda que a 

penalidade de multa fica vinculada ao veículo e ao seu proprietário, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 

Todavia, ainda que a penalidade de multa seja de responsabilidade do 

proprietário do veículo, será atribuída ao condutor identificado no ato da 

infração (ou aquele indicado) a pontuação pelas infrações de sua 

responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do art. 257 do CTB. 

Conforme se infere dos autos, o impetrante pleiteia a concessão da 

segurança para autorizar o licenciamento do veículo objeto dos autos, bem 

ainda seja considerado insubsistente os autos de infração a seguir 

relacionados: (1.) n. 111100-BPM0308996-7633/02. No caso dos autos, 

denota-se da análise dos documentos que a multa objeto da demanda foi 

g e r a d a  e m  2 3 / 0 1 / 2 0 1 8  ( A u t o  d e  I n f r a ç ã o 

DETRAN-111100-BPM0308996-7633/02). Todavia, não há nos autos 

comprovação da notificação do cometimento da infração em tempo e modo 

correto, a dar-se no ato da autuação ou mediante a emissão notificação 

do prazo de trinta dias. De se observar que os documentos colacionados 

aos autos por ocasião das informações prestadas pela autoridade 

impetrada (ID 19656996), não demonstram a regular notificação do 

impetrante. Logo, não foi demonstrado nos autos a regularidade da 

primeira notificação, pelo que desatendida a formalidade preconizada no 

artigo 280, inciso IV, do CTB. Com efeito, quanto ao aviso de recebimento - 

AR de ID 19656996, não obstante reste demonstrado nos autos o envio da 

notificação relativa à imposição da penalidade, formalidade relativa à 

segunda notificação prevista no artigo 282 do CTB, constata-se a não 

observância do sistema de dupla notificação, imprescindível para o 

aperfeiçoamento da infração de trânsito, conforme inteligência da Súmula 

312 do STJ. Nessa quadra, restando inobservada formalidade essencial 

para a aplicação válida da sanção administrativa, resta inadequado, por 

isto, o condicionamento da renovação do licenciamento anual do veículo 

ao prévio pagamento da multa insubsistente, na forma da Súmula 127 do 

STJ. Deste modo, a infração de trânsito lavrada em desfavor do 

impetrante, bem como impedimento de licenciamento lançado pela 

autoridade de trânsito, são condutas ilegais violadoras de seu direito 
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líquido e certo, porquanto viciadas, na origem, por ofensa ao direito de 

defesa. Ademais, a infração de trânsito, por não atendia a notificação de 

autuação prevista no artigo 280, inciso IV, do CTB, é insubsistente, na 

forma do artigo 281, parágrafo único, II, do CTB, devendo ser baixada em 

definitivo dos registros da autarquia de trânsito. III – DISPOSITIVO Dessa 

forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do 

art. 487, inciso I do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM para DETERMINAR 

à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento 

anual do veículo FIAT UNO placa NPD-3533- Cuiabá/MT, cor PRETA, 

Renavam 00334086442, Chassi 9BD19518C0192457, ano/modelo 

2011 /2012  ao  pagamen to  da  mu l ta  D E T R A N - 1 1 1 1 0 0 - 

BPM0308996-7633/02. Determino ainda que a autoridade coatora proceda 

a baixa definitiva da referida multa, ante sua insubsistência. Sem custas 

conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de 

Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). Nos termos do 

artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença 

está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas 

homenagens. P. R. I. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO 

THIAGO DE FRANÇA GUERRA, Juiz de Direito.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1024966-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CORREA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY DE SOUZA GONCALVES OAB - MT12133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:essa forma, CONSTATA-SE A 

LEGALIDADE do ato impugnado, pelo que JULGO IMPROCEDENTE o 

presente mandamus, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por 

conseguinte, DENEGO A ORDEM.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003834-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO COSTA MELO OAB - GO51797 (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO LOEFF OAB - 238.374.891-91 (REPRESENTANTE)

LEANDRO MELO DO AMARAL OAB - GO22097 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010979-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI CARVALHO PIMENTEL OAB - GO18649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010979-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 

de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo de designar a audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Não havendo pedido de 

tutela initio litis, CITE-SE o Requerido para, querendo, no prazo legal, 

contestar os presentes autos, sob pena de revelia. Havendo 

apresentação tempestiva da contestação, INTIME-SE o autor para 

manifestar-se sobre a defesa e eventuais documentos acostados, sob 

pena de preclusão. Após, manifestem-se às partes quanto a produção de 

provas, e em seguida, concluso para saneador, sem prejuízo de 

julgamento antecipado na forma da lei. Às providências. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013196-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA OESTE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por MEGA OESTE LTDA - EPP, contra 

ato ilegal supostamente praticado pela SUPERINTENDÊNCIA DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (SEFAZ), consoante os termos explicitados no wirit. 

Narra ser empresa atuante no ramo de venda de equipamentos e 

acessórios de informática e prestação de serviços técnicos de 

informática. Aduz, em síntese, que foi notificada em 05/02/2020, por fiscal 

de tributos da SEFAZ, acerca da Cobrança Administrativa n. 

60844/161/68/2020, no valor de R$ 1.320,60, referentes à falta de 

recolhimento de ICMS em operação realizada em 1º/11/2019, descrita 

como: “saída de mercadoria com utilização de benefício fiscal sem prévia 

extração de CND ou CPEN”. Sustenta que, na oportunidade da realização 

da operação autuada, não existiam débitos na seu conta corrente fiscal, 

fato que autorizou a impetrante à realizar a saída de mercadorias. Alega 

que ao ser autuada procurou atendimento junto à Administração e fora 

informada pelo órgão tributante acerca da existência de débito na seu 

conta corrente fiscal, no valor de R$ 2,80, valor este que não constava no 

portal da conta corrente da SEFAZ, e que apesar de irrisório, fora a causa 

da perda do benefício fiscal da impetrante, da autuação no valor de R$ 

1.320,60, bem como da incidência de multas e penalidades com valor 

superior a R$ 25.000,00, nos termos do TAD n. 1144557-0. Argumenta 

ainda, que o débito de R$ 2,80 seria referente à reflexo de juros quanto a 

recolhimento de tributo impugnado, em via administrativa, pela impetrante, 

de maneira que seus efeitos estariam suspensos em razão do Processo 

Administrativo n. 5419689/2018. Diante do exposto pugna pela concessão 

de medida liminar para que a autoridade coatora reestabeleça o benefício 

fiscal de isenção de incidência de ICMS sobre todas as remessas de 

entradas e saídas de mercadorias da impetrante, a partir de 11/2019, bem 

como sejam liberadas as mercadorias apreendidas constantes no TAD n. 

1144557-0, relacionadas a Nota Fiscal n. 2741 e a liberação da emissão 

de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, a fim de que a empresa possa 

continuar com suas atividades. A inicial veio acompanhada com 

documentos anexados nos ids n. 30510030 a 30510842. É o relatório 

necessário. Fundamento e decido. A concessão de mandado de 

segurança submete-se ao requisito indispensável da comprovação, de 

plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
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autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, da 

Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009. Por outro lado, a 

nova Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, III que o Juiz 

ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa forma, 

deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora. O primeiro, relevância do fundamento do pedido, 

encontrar-se-á presente quando estiver patente o direito líquido e certo do 

Impetrante, materializado na presença de relevante argumentação e prova 

pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu, decerto que caso 

fosse julgado imediatamente o mandado de segurança haveria “[...] alta 

probabilidade de ganho de causa a partir das alegações e do conjunto 

probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. 

Mandado de Segurança. Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 

5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 67). O segundo, ineficácia da medida, equivale à “[...] 

necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final 

da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de 

segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus cit., p. 67). Com 

efeito, a impetrante aduz que sua exclusão do benefício fiscal e 

consequentes autuações seriam ilegais, considerando possuírem origem 

em débito tributário suspenso em razão de impugnação administrativa. 

Ocorre que, compulsando-se os autos, não se observa demonstrada a 

correlação entre o débito que ocasionou a perda do benefício fiscal com o 

suposto débito suspenso, tampouco se comprovou a suspensão do 

referido débito de origem, haja vista que não fora juntado o Processo 

Administrativo n. 5419689/2018, o qual a parte autora somente faz 

menção. Nesse sentido, vale lembrar que o Mandado de Segurança exige 

demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito 

líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando 

a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio 

de sua pretensão, como amplamente apregoado pelas lições da doutrina 

jurídica e pela jurisprudência dos tribunais (STJ, MS 18998/DF, MS 

2012/0166355-8, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª S, j. 14.8.2013). É 

que, conforme se sabe, aplica-se o princípio da prova pré-constituída, de 

modo que a documentação acostada à inicial deve comprovar, por si só e 

de plano, o direito líquido e certo da Impetrante, conforme orientação do 

STJ (MS 7267/DF, 000/0125753-6: Em mandado de segurança, em que se 

exige prova pré-constituída, é impossível o exame de matéria de fato 

eivada de incertezas). [...] A prova pré-constituída se constitui em 

pressuposto processual que, se inexistente, deságua no descabimento. 

Nesse sentido Arruda Alvim (Mandado de Segurança, Revista OAB-DF, 

8/78, Brasília 1979, p. 241).” (in, OLIVEIRA, Francisco Antonio, Mandado 

de Segurança e controle Jurisdicional. 3. ed. Ver., atual. E ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. p. 131-132). "Direito líquido e certo é o que 

resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado de 

plano (RSTJ 4/1.427, 27/140), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 

83/855, RSTJ 27/169), e independentemente de exame técnico (RTFR 

160/329).” ("In" Theotonio Negrão – Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em Vigor – 30ª Edição – p. 1.505). Neste sentido, também é o 

posicionamento jurisprudencial: “MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PETIÇÃO INICIAL 

INDEFERIDA. A ação de mandado de segurança exige, para seu 

deferimento, prova pré-constituída do direito líquido e certo arguido na 

inicial. Inviável a utilização do mandamus em demandas que exijam ampla 

dilação probatória, com necessidade de ouvida de testemunhas e perícia 

local. Incompatível com pedido de suspensão de mandado demolitório, 

mormente porque embasado em decisão transitada em julgado. PETIÇÃO 

INICIAL INDEFERIDA.” (TJRS - Mandado de Segurança nº. 70022240865 - 

Rel. Des. Nelson José Gonzaga -Julgado em 04-8-2008). [...] Pontifica o 

saudoso Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Coqueijo Costa que o 

direito líquido e certo é direito vinculado a fatos e situações comprovadas 

de plano, e não a posteriori. A prova é pré-constituída. [...] As provas 

devem acompanhar a inicial, salvo na hipótese excepcional do parágrafo 

único do art. 6º da Lei 1.533/51. Assim, estando ausentes provas 

incontroversas do direito vindicado, os atos administrativos seguem sob a 

presunção de legalidade e certeza, motivo pelo qual não há como afirmar 

ilegalidade ou desproporcionalidade na exclusão do benefício fiscal até 

então usufruído pelo contribuinte, haja vista ter incidido em hipótese 

prevista em lei para a referida perda, seja esta o da irregularidade fiscal. 

Já quanto ao Termo de Apreensão (id. 30510037 ), depreende-se que a 

autuação também se embasou na existência de débitos pretéritos 

constantes na Conta Corrente Fiscal da impetrante cumulada com a não 

emissão de CND válida; portanto, inexistentes as provas de vício na 

exclusão do benefício fiscal da impetrante, não fora desconstituída a 

higidez da atuação fiscal. Portanto, a situação narrada no Termo de 

Apreensão e Depósito revela fundadas razões para se presumir, a 

regularidade na operação referida. Nesse prisma, a apreensão da 

mercadoria visa impedir que a infração de efeito permanente se protraia 

no tempo com a circulação/negociação da mercadoria sem que se possa 

aferir o verdadeiro fim da operação e o devido enquadramento para 

pagamento do imposto no valor devido. Sedimentou-se, no âmbito do 

nosso E. Tribunal de Justiça, o entendimento pela possibilidade da 

apreensão, por meio do IRDR n. 12085, senão vejamos: DIREITO 

TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS 

(IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO 

TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – 

AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

– MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa 

impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de 

coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual 

somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a 

fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de 

outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos 

pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que 

estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de 

cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de 

mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) 

por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria 

desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o 

destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em 

razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme 

legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do 

CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os 

processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de 

direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles 

que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que 

versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de 

competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. E ainda: 

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE 

MERCADORIA PELO FISCO ESTADUAL - CONTRIBUINTE COM PENDÊNCIA 

NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL - RECOLHIMENTO 

ANTECIPADO DO TRIBUTO - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE 

EFEITOS PERMANENTES - SÚMULA 323 DO STF - INAPLICÁVEL - 

JULGAMENTO DO IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - SENTENÇA RETIFICADA. “Inexiste 

ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de 

efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias 

desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. (...).” (N.U 

0014097-74.2015.8.11.0041, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 

06/08/2018). “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada 

e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na 

apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter 

continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a 

mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota 

quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do 

ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, 

conforme legislação estadual.” (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 -TJMT). 

(N.U 0027774-21.2008.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020, 

Publicado no DJE 27/02/2020) Destarte, considerando a aparente 

regularidade da conduta da autoridade coatora, bem como a devida 

obediência à tese fixada no IRDR suso mencionado, tem-se por ausente o 

fumus boni juris, exigido para a concessão da liminar, considerando que a 

existência de débitos pretéritos na Conta Corrente da impetrante, bem 

como ausência de emissão de CND válida. Assim, considerando a 

aparente regularidade da conduta da autoridade coatora, tem-se por 

ausente o fumus boni juris, exigido para a concessão da liminar. Isto 

posto, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se com urgência a 
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autoridade coatora sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo 

de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009). Dê-se ciência do writ ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica de direito público interessada, enviando-lhe cópia da 

petição inicial, sem documentos, para, querendo, ingressar na ação. 

Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, nos termos 

do art. 12, da Lei nº. 12.016/2009. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013569-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO CAETANO DO NASCIMENTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013569-47.2020.8.11.0041. AUTOR(A): LOURENCO CAETANO DO 

NASCIMENTO FILHO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Consoante o disposto no §4º do 

art. 1.048 do CPC, determino que a serventia proceda a devida anotação 

de prioridade de tramitação no presente feito. De acordo com o art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 

1990), são direitos básicos do consumidor, entre outros, a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando ele for hipossuficiente (pessoa incapaz de arcar com 

as despesas processuais), segundo as regras ordinárias de 

experiências. Portanto, não se tratando de litígio relacionado há relação de 

consumo, não há se falar na aplicação do art. suso mencionado, 

prevalecendo a regra da legislação adjetiva, que em seu art. 373, I, dispõe 

que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, razão na 

qual INDEFIRO a inversão do ônus probandi tal como requerida. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Cite-se o 

Réu, para, querendo, responder a presente ação no prazo de legal (art. 

335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte requerida, com preliminares ou defesa indireta (art. 

337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. No 

caso de silêncio do demandado, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que 

se encontra (art. 355, CPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CALOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003834-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO COSTA MELO OAB - GO51797 (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO LOEFF OAB - 238.374.891-91 (REPRESENTANTE)

LEANDRO MELO DO AMARAL OAB - GO22097 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, Trata-se de tutela 

provisória de urgência em caráter antecedente requerida por CARLOS 

ALBERTO LOEFF em face do ESTADO DO MATO GROSSO, na qual o 

requerente pleiteia a prestação de caução para “(I) atribuir efeitos 

semelhantes à penhora em relação ao crédito tributário constituído através 

do Auto de Infração nº 384170001212019100, objeto da garantia 

apresentada, (II) possibilitar a expedição da Certidão de Regularidade 

Fiscal e a respectiva proibição ao Estado de incluir o nome da autora nos 

cadastros de inadimplentes.” Aduz o autor, ser produtor agropecuário de 

grãos no Estado de Mato Grosso e detentor do benefício fiscal de 

diferimento para suas operações de comercialização interna de sua 

produção. Sustenta que em 2019 foi submetido a procedimento fiscal pela 

Administração (E-process: 5661736/2019), que resultou no Auto de 

Infração n. 384170001212019100, no valor de R$ 1.253.035,37 (um 

milhão, duzentos e cinquenta e três mil e trinta e cinco reais e trinta e sete 

centavos). Inconformado com o referido lançamento, e com a pretensão 

de discuti-lo futuramente, sem sede de embargos à execução, requer 

oferecer garantia real, de forma antecipada à execução fiscal, a fim de 

obter certidão de regularidade fiscal. Com a inicial juntou documentos. 

Recebo a inicial posto que, a princípio, atende as exigências legais. A 

tutela provisória antecedente é uma das novidades trazidas pela Lei 

13.105/2015 e foi concebida para garantir à parte que, constatando haver 

situação de urgência já existente no momento da propositura da ação, 

possa limitar-se a requerer a tutela provisória de urgência e, 

posteriormente, formular o pedido de tutela definitiva. O atual código 

processual civil disciplina, ainda, o procedimento da tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente, dispondo que a inicial deve conter: a) a 

indicação da lide e seu fundamento; b) a exposição sumária do direito que 

se objetiva assegurar e c) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 305, CPC), de modo que, uma vez presentes os 

pressupostos específicos para a concessão, quais sejam, o risco de 

ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado 

(periculum in mora e fumus boni iuris), deve ser concedida a tutela 

cautelar. Nesse sentido, leciona o renomado doutrinador Humberto 

Teodoro Júnior, ao discorrer a respeito dos requisitos da tutela cautelar. 

Refere que as medidas preventivas sujeitam-se a dois pressupostos que 

são o fumus boni iuris e o periculum in mora. A respeito de tais requisitos 

menciona que: “(...) Pelo fumus boni iuris, reclama-se do requerente a 

demonstração da aparência de um direito subjetivo envolvido no litígio; e 

pelo periculum in mora entende-se o risco de um dano e de difícil 

reparação, suportado pelo mesmo direito, caso se tenha de aguardar o 

desfecho definitivo do processo. Disso decorre um perigo de inutilização 

do próprio processo, já que, afinal, o provimento em prol do direito 

subjetivo da parte, depois de consumada a lesão, cairia no vazio, 

tornando-se uma inutilidade prática. O remédio processual perseguido e 

deferido à parte não teria eficácia para cumprir sua função tutelar perante 

a situação jurídica material deduzida em juízo (...). ” THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. O Processo Civil Brasileiro: no limiar do novo século. Rio de 

Janeiro: Forense, 2002. Pag. 88”. É sabido que o lançamento tributário é 

ato jurídico que formaliza o vínculo obrigacional existente entre o 

contribuinte e o fisco, trata de procedimento pelo qual a Fazenda Pública é 

detentora do poder-dever de exigir o crédito tributário, sendo marco 

temporal para que o contribuinte recolha os valores impostos pelo Fisco, 

no prazo legal estabelecido, ou tome medidas no intuito de desconstituir a 

cobrança, via apresentação de defesa administrativa. Finalizado o 

procedimento administrativo, tendo este, resultado desfavorável ao 

contribuinte, o crédito tributário volta a ser exigível, sendo inscrito em 

dívida ativa a fim embasar as execuções fiscais ajuizadas pelas Fazenda 

Públicas, pelas quais o ente público, a fim de satisfazer seu crédito, 

solicita a expropriação de bens e direitos do contribuinte/devedor para 

pagamento de dívida inscrita em dívida ativa. Ocorre que, entre o fim do 

procedimento administrativo, inscrição em dívida ativa e ajuizamento da 

execução, pode o contribuinte/devedor vir a sofrer restrições de direitos, 

à exemplo está a impossibilidade de emitir Certidão de Negativa de débito 

ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, prejudicando assim a 

continuidade das atividades comerciais. Nesse cenário, a fim de 

resguardar o interesse dos contribuintes que desejam discutir 

judicialmente o débito, em casos em que a Fazenda Pública se encontra 

em mora no ajuizamento da execução fiscal, o legislador garantiu ao 

sujeito passivo algumas modalidades de suspensão do crédito que virá a 

ser discutido. Assim, o Código Tributário Nacional, em seu art. 151, prevê 

as seguintes modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - 

moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os 

recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 

administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em 

outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI – o 
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parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) (...) Por sua vez, o art. 

9º da Lei 6.880/80 (Lei de Execuções Fiscais) prescreve quais são as 

modalidades de garantia do crédito tributário: Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - 

nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à 

penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. 

(...) Nos termos dos dispositivos colacionados, tem-se que, as 

modalidades de garantia que não a realização do depósito em montante 

integral, previstas neste último dispositivo, não implicam, ope legis, na 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto não 

mencionadas no rol do art. 151 do CTN, entendimento este sumulado pelo 

colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado 112: SÚMULA 112 - O 

depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for 

integral e em dinheiro. Portanto, ainda que a oferta de bem à penhora (in 

casu imóvel), seja uma das modalidades de garantia ao crédito tributário, 

tem-se que apenas as hipóteses constantes no art. 151, do CTN possuem 

o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ao contrário, 

vêm decidindo aos egrégios Sodalícios, ao tratar da possibilidade de 

aceitação das outras modalidades de garantia, previstas no art. 9º da LEF, 

com o fito de possibilitar a emissão de certidão negativa de débito do 

contribuinte. É nesse sentido a exegese jurisprudencial pátria: PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR 

INOMINADA. DÉBITO FISCAL. CAUÇÃO ANTECIPATÓRIA DE GARANTIA. 

BEM IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM 

EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A caução 

oferecida pelo contribuinte em ação cautelar inominada, antes da 

propositura da execução fiscal, é equiparável à penhora antecipada e 

viabiliza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde 

que aceita como garantia do juízo. 2. Constatado nos autos que o 

contribuinte ofereceu em garantia imóvel desembaraçado avaliado em 

quantia suficiente para assegurar o débito existente perante a Fazenda, 

não há motivos para a recusa da caução ofertada. 3. Agravo de 

Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.(TJDFT, Acórdão 

n.853135, 20140020295686AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no DJE: 09/03/2015. 

Pág.: 383.) Assim, ainda que as demais modalidades de garantias 

previstas em lei, que não o depósito integral em dinheiro, não tenham o 

condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, estas, desde 

que em valor suficiente à integralidade do débito, são meios aptos para 

garantir à emissão de certidão negativa com efeito de positiva, por parte 

dos contribuintes. Portanto, tendo escopo legal à oferta de bem imóvel 

como garantia de crédito tributário, sem que, contudo, seja meio apto de 

suspender a exigibilidade do crédito tributário, passe-se à análise ao caso 

concreto. A parte autora acostou aos autos o Auto de Infração n. 

384170001212019100, contendo a discriminação do alegado crédito 

tributário apurado no valor de R$ 1.253.035,37 (um milhão duzentos e 

cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), bem como a Certidão de 

Registro de Imóvel Circunscrição da Comarca de Água Boa/ MT, registrado 

sob Matricula n. 10.530 CRI de Água Boa- MT, localizada na cidade de 

Cocalinho/MT, juntamente com o Laudo Técnico de Avaliação de Imóveis 

Rurais – em que consta o valor Imóvel como sendo de R$ 7.080.000,00 

(sete milhões e oitenta mil reais). (id. 28629710) Assim, tendo as medidas 

cautelares o escopo de assegurar a eficácia e utilidade do processo 

principal, o mérito dela é revelado no fumus boni iuris e no periculum in 

mora, que, na lide em questão, se fazem parcialmente presentes, 

considerando que o bem ofertado à penhora, imóvel supramencionado, 

apresenta valor mais do que suficiente para garantir integralmente o 

crédito perseguido pela Fazenda Pública Estadual. Deste modo, evidente o 

perigo de dano, visto ser intrínseco à situação, haja vista tratar-se de 

requerimento de certidão de regularidade fiscal, documento vital para o 

regular desenvolvimento da atividade econômica da empresa requerente. 

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência em cautelar 

antecedente, com o fito de possibilitar a emissão de Certidão Positiva com 

Efeito de Negativa. Destarte, com fundamento nos artigos 297, 300 e 301 

do Código de Processo Civil, DETERMINO que seja averbada a margem da 

Matrícula n. 10.530, registrada no Cartório de Registro de Imóvel 

Circunscrição da Comarca de Água Boa/ MT, a informação da existência 

de caução dada à Fazenda Pública Estadual para o Auto de Infração n. 

384170001212019100, a fim de resguardar o direito das partes 

interessadas e eventuais terceiros de boa-fé. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando 

as provas que pretende produzir, nos termos dos art. 306 do CPC, sob 

pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

requerente (CPC, art. 307). Com a contestação ou decorrido, in albis, o 

prazo, o que deverá ser certificado, façam-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se por oficial de justiça plantonista. Às providências. 

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

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000592-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ALMEIDA CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000592-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SANDRO ALMEIDA CARVALHO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Os autos vieram-me 

conclusos face ao requerimento do id. n. 60409322, no qual o 

demandante/exequente pela realização de novo bloqueio nas contas 

públicas do requerido/executado, com o fito de viabilizar a continuidade do 

tratamento por mais 03 (três) meses. É o necessário. Decido. Inicialmente, 

destaco que a presente demanda foi ajuizada em 12 de janeiro de 2017, e 

desde o deferimento da liminar (id. n. 4724943) e posteriormente em razão 

da determinação do id. n. 15571893, este juízo vem procedendo o bloqueio 

de verbas públicas para posterior liberação dos valores trimestralmente ao 

demandante/exequente, mediante prestação de contas. Ainda, diante do 

Laudo Médico acostado ao id. n. 30409324, resta evidente que o pedido 

de novo bloqueio de valores para custear o tratamento indicado torna este 

juízo incompetente para dar prosseguimento a lide, consoante o disposto 

no art. 2º da Resolução TJMT/OE n. 9 de 25 de julho de 2019, in verbis: 

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta 

Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, 

distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a 

tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com 

prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. 

(grifei e negritei) Portanto, figurando como parte requerida/executada o 

Estado de Mato Grosso, a declinação da competência para a 1ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande é 

medida que de rigor se impõe. Ex Positis, com escoro na Resolução 

TJ-MT/OE n. 09 de 25 de julho de 2019, DETERMINO a remessa do 

presente feito ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande/MT, para o seu regular prosseguimento. Em 

havendo valores vinculados a estes autos, OFICIE à Conta Única do TJMT, 

para que adote as providências necessárias para vinculação destes ao 

Juízo suso mencionado. Intimem-se às partes. Às URGENTES 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005223-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES DE JESUS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por ROSANGELA 

ALVES DE JESUS contra suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 
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DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional 

para que a autoridade coatora efetue a liberação do veículo apreendido, 

sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas. Alega 

que é proprietária da motocicleta marca/modelo Honda/ CG 1802 FAN, 

ano/modelo 2018/2019, placa QCM-7638, Renavam nº 01167367151. 

Sustenta que teve seu veículo apreendido por agentes de trânsito em 

21/01/2019, sob a alegação de que estaria conduzindo a motocicleta com 

calçado impróprio. Relata que no dia seguinte a apreensão se dirigiu ao 

DENTRAN/MT na posse de seus documentos, CRVL e CNH, e solicitou a 

guia de pagamento das despesas de guincho e da taxa de despesas de 

pátio, a fim de retirar o veículo que se encontrava no pátio da 

SEMOB/Cuiabá, oportunidade em que foi surpreendia pela existência de 

multas pretéritas registradas no prontuário do veículo. Aduz que a 

liberação do veículo está condicionada ao pagamento das referidas multas 

que somam um total de R$ 6.0003,50 (seis mil e três reais e cinquenta 

centavos). Entretanto, informa que em nenhum momento recebeu qualquer 

notificação dos autos de infrações de trânsito aplicadas pela autoridade 

coatora. Diante do que expôs, requer em sede liminar a concessão da 

ordem mandamental para determinar a autoridade coatora proceda à 

liberação do veículo apreendido, sem o pagamento prévio das multas 

pré-existentes. Vieram os autos conclusos. É o breve registro. 

Fundamento e decido. O mandado de segurança é remédio constitucional 

para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da 

Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Dispõe ainda a supramencionada Lei que, em seu 

art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu 

motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida (...)”. Sobre o teor do direito a ser demonstrado, para deferimento 

de liminar em mandado de segurança, a legislação de regência impõe a 

demonstração da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a 

relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a 

possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se 

vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum 

in mora.” Em regra, é defeso condicionar a renovação de licença do 

veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for 

regularmente notificado da imposição delas, oportunizando lhe o direito ao 

contraditório e ampla defesa, em atendimento aos termos expressos 

contidos na Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça: “É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado”. Nesse sentido: RECURSOS DE 

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONDICIONAMENTO DO 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS 

DETECTADAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ILEGALIDADE - 

RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Ao Departamento Estadual 

de Trânsito é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao 

pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for 

regularmente notificado da imposição delas, oportunizando lhe o direito ao 

contraditório e ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 

15174/1999, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019). REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE 

MULTA DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado. Inteligência da súmula nº 127 do STJ. 

(ReeNec 46086/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA 

VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - 

PRECEDENTE DO STF - CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 131, 

PARÁGRAFO SEGUNDO DO CTB - RECURSO DESPROVIDO. 1.Não é 

possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial 

quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação 

probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do 

pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo. 2. Os atos 

administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, 

decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração 

Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 

3. Recurso desprovido. (RAI n. 1006214-46.2019.811.0000 – DESA MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo – Julgado em 27/10/20190). No mesmo sentido, não pode a 

autoridade coatora, exigir como condição para liberar veículo apreendido, 

o pagamento de multas, das quais o interessado NÃO tenha sido 

notificado; contudo, se as multas em cobrança já foram devidamente 

notificadas, nada impede que a autoridade condicione a liberação do 

veículo à respectiva quitação. Outrossim, no caso em apreço, a impetrante 

não trouxe elementos seguros capazes de macular as inúmeras multas 

que lhe foram aplicadas. A tese da parte se restringiu na alegação de 

ausência de notificação. Desse modo, frente ao único argumento, vê-se 

que na verdade busca a liberação do veículo apreendido, sem o 

pagamento das multas, sob a alegação que esse condicionamento é 

descabido. Tal argumentação caminha na contramão da legislação 

aplicável, notadamente os artigos 270, §4º, 271, §1º e 131, § 2º, do 

Código de Trânsito Nacional, in verbis: Art. 270. O veículo poderá ser 

retido nos casos expressos neste Código. (...) § 4º Não se apresentando 

condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a 

depósito, aplicando-se neste caso o disposto no art. 271. Art. 271. O 

veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito 

fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via. 

(...) § 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio 

pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de 

outros encargos previstos na legislação específica. Art. 131. O Certificado 

de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao 

Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo 

CONTRAN. §1º (omissis). §2º O veículo somente será considerado 

licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e 

multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente 

da responsabilidade pelas infrações cometidas. Nesse norte, 

considerando-se que a impetrante não logrou minimamente demonstrar 

que padecem de mácula as multas de trânsito que lhe foram imputadas, e, 

nesse contexto, sendo inegável o fato de que os atos administrativos 

gozam de presunção de legalidade, plausível a exigência da quitação 

dessas multas para fins de liberação do veículo do pátio da 

SEMOB/Cuiabá. Os atos administrativos gozam de presunção de 

legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, 

inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da 

prova a quem os impugna. Envereda-se por este talho: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE LEI LOCAL EM FACE DE LEI 

FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. VALIDAÇÃO DE ATO DE GOVERNO 

LOCAL, EM DETRIMENTO DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO 

ORDINÁRIA VISANDO A ANULAÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DAS 

LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS REGRAS DO RODÍZIO MUNICIPAL E DA 

ZONA MÁXIMA DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. REVISÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. [...] 

Outrossim, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29, VIII, estipula 

que 'os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em 

atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da 

prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar 

identificado na forma estabelecida pelo Contran'. Além disso, a Resolução 

nº 268/2008 do Contran estipula que os veículos destinados à manutenção 

e reparo na rede elétrica são considerados 'de utilidade pública'. Contudo, 

a autora se limitou a afirmar que, em todas as ocasiões em que foi 

multada, se encontrava prestando serviços de manutenção ou 

emergenciais, na sua atividade fim. Note-se que a requerente não indicou 

elementos a demonstrar que seus veículos estavam prestando serviços 

dessa natureza, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório. 

Ademais, de rigor lembrar que os atos administrativos gozam de 

presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da 

estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se 

transfere o ônus da prova a quem os impugna. (...) Em suma, a autora não 
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demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado, deixando de afastar 

a presunção de legalidade e veracidade das autuações, motivo pelo qual 

sua pretensão não pode ser acolhida' (fls. 178744/178747)." 4. Nesse 

caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem, que 

consignou não estar comprovado que a parte recorrente estava 

exercendo prestação de serviços essenciais "de manutenção ou 

emergenciais, na sua atividade fim" nos locais e horários em que foi 

autuada a respeito do descumprimento do rodízio municipal de veículos na 

capital paulista, sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório 

dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar 

da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja 

incidência é induvidosa no caso sob exame.5. [...]6. Recurso Especial não 

conhecido. (REsp. 1734496/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 16/11/2018). Por tais 

razões, INDEFIRO o pedido liminar. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie a Procuradoria do ente estadual sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II, da Lei n. 12.016/2009). Remetam-se os autos ao representante 

do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 

nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham 

conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença
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CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos etc., Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por RAFAEL CORREA DA COSTA em desfavor da 

SECRETÁRIA DE SAÚDE ELIZETH LUCIA DE ARAÚJO. Relata que possuía 

contrato por tempo determinado de 02 (dois) anos e exercia o cargo de 

médico plantonista na Policlínica do Coxipó, onde atendia aos usuários do 

SUS daquela região. Narra que foi demitido pela Secretaria Municipal de 

Saúde, em 1º/07/2017, sob o argumento de excepcional interesse público. 

Em sede de liminar requereu que fosse concedido o direito de retornar ao 

seu emprego, tendo em vista a ilegalidade exposta na rescisão do contrato 

de trabalho temporário, do qual ela fazia parte como contratada da 

administração pública municipal – Secretaria de Saúde de Cuiabá – MT, no 

mérito pugna pela confirmação da liminar. Liminar indeferida (id.9520201). 

O impetrante opôs embargos de declaração no id.9585998, os quais foram 

rejeitados (id.9645901). Novamente o impetrante opõe embargos de 

declaração (id.9720653) Informações do Município de Cuiabá acostadas 

no Id. 10034667. Decisum de id. 13018740, rejeitou os embargos opostos. 

Pronunciamento do Município de Cuiabá requerendo o julgamento da lide no 

id. 13107111. Manifestação do Ministério Público (id.15407832). Vieram-me 

conclusos. Decido. É o relatório. Fundamento e Decido. Segundo dispõe o 

artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado 

extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela 

mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão 

decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. 

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: 

(a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da 

ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária 

fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo 

impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a 

notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as 

informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou 

não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito líquido e certo e 

da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

pública. Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito 

líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo por parte da 

autoridade coatora, neste momento processual, configuram o próprio 

mérito da impetração. No caso em tela, a impetração do presente writ 

cinge-se à verificação da violação a direito líquido e certo do impetrante 

em razão demissão de seu cargo temporário. Com efeito, o tema referido 

foi tratado por ocasião da decisão liminar nos seguintes termos: 

Compulsando os autos, não verifico, a priori, a ilegalidade no ato de 

dispensa de servidora precária, que foi contratada em caráter temporário, 

não justificando a manutenção do vínculo contratual em face da 

conveniência dos interesses da Administração. Nesse aspecto e atento 

aos fundamentos jurídicos que levaram à rescisão contratual apontada 

pela Impetrante, noto que o sobredito vínculo de n. 0122/2017, foi firmado 

entre as partes por excepcional interesse público e rescindido por 

conveniência da Municipalidade, com esteio na Lei Municipal n. 4.424 de 16 

de setembro de 2003. Assim, verifico que O Impetrante ocupava cargo 

decorrente de contrato por tempo determinado, que não lhe confere direito 

à estabilidade no serviço público, não havendo nos autos prova 

inequívoca de que tenha havido ilegalidade no desfazimento do vínculo 

laboral, razão pela qual, ao menos nesse momento, não há que se falar na 

existência de direito à reintegração. Ademais, em detida análise do 

contrato de prestação de serviço n. 0122/2017, especificadamente no que 

diz respeito à Cláusula 4ª, § 1º, inciso I, este colacionado aos autos pelo 

próprio Impetrante, resta claro que o vínculo poderá ser rescindido por 

iniciativa do Contratante (Administração Pública), não subsistindo neste 

caso qualquer tipo de indenização ou multa por rescisão antecipada, 

inclusive de natureza trabalhista. Em sendo assim, também carece de 

razão os argumentos do Impetrante no que concerne à ausência de 

contraditório e ampla defesa frente à demissão efetuada pelo órgão 

municipal, tendo em vista que a rescisão foi motivada por ato discricionário 

da Administração Pública que ilide a presença de arbitrariedade por parte 

do Impetrado, afastando dessa forma, a relevância da argumentação 

deduzida na exordial. E para corroborar o exposto, colaciono o seguinte 

precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATO ADMINISTRATIVO – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – SERVIDOR 

CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – RESCISÃO DO CONTRATO – 

EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE 

– DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 

– CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – 

PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 

A Emenda Constitucional nº 51/2006 não assegurou aos agentes 

comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de 

processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade. Os contratos 

temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração 

Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de 

oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de 

procedimento administrativo. (Apelação / Remessa Necessária 

89006/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 

18/04/2017).” Entendo ser necessário também mencionar parte da 

fundamentação da decisão que rejeitou os embargos de declaração 

opostos: Improcede, também a insurgência do Embargante quanto à 

ausência das formalidades legais para a efetivação do distrato (assinatura 

da servidora temporária, etc), e cometimento de abuso do poder por parte 

da Municipalidade, haja vista que a “demissão”, como assinalado, estava 

prevista no próprio contrato administrativo de serviço (id Num. 9440876 - 

Pág. 3), independentemente da anuência escrita do mesmo, sendo esta, 

mera formalidade acessória, que não tem o condão de modificar o 

sobredito negócio jurídico. Assim, resta claro, que não há como sobrepor 

à Ordem Pública e aos Interesses da Coletividade, qualquer outra forma 

prescrita em Direito Privado. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Servidor 

municipal. Contrato temporário. Dispensa unilateral. Pedido de 
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reintegração. Inocorrência de estabilidade. Possibilidade de dispensa a 

qualquer tempo e sem necessidade de prévio processo administrativo. 

Manutenção da sentença que denegou segurança. Desprovimento. O 

servidor contratado por prazo determinado, com escopo de atender a 

necessidade temporária e de excepcional interesse público, não tem 

direito à estabilidade no serviço público. O ente contratante dispõe da 

faculdade de, a qualquer momento, de acordo com seu juízo de 

conveniência e oportunidade, extinguir o vínculo firmado, máxime em 

observância da prevalência do interesse público. Ausente demonstração 

da ilegalidade do ato de dispensa do servidor precário, contratado em 

caráter temporário, não há respaldo para se declarar, de plano, a nulidade 

da rescisão de seu contrato de trabalho, e impor a sua imediata 

reintegração ao cargo. V I S T O S, relatados e discutidos estes autos da 

apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas. (TJPB 

- ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005783920148150111, 2ª 

Câmara Especializada Cível, Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C 

RAMOS , j. em 17-11-2015) Sobre outro prisma, as graves denúncias 

irrogadas à Secretaria de Saúde, à princípio, como dito, não autoriza, de 

per si, a concessão da liminar suplicada, merecendo porém ser 

investigada pelo órgão competente. Cumpre ressaltar que, os contratos 

temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração 

Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de 

oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de 

procedimento administrativo. No caso dos autos, o Município de Cuiabá 

mantinha um vínculo precário com o autor, haja vista que ele não exercia 

efetivamente cargo público, mas sim uma função pública de forma 

temporária, com contratação por tempo determinado, para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse viés, as 

premissas estabelecidas na decisão referida foram corroboradas pela 

autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de 

convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já 

alcançado. Dispositivo. Dessa forma, CONSTATA-SE A LEGALIDADE do 

ato impugnado, pelo que JULGO IMPROCEDENTE o presente mandamus, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, DENEGO A 

ORDEM. Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da 

Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF 

e 105 STJ). Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. I.C. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito
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Processo Número: 1023641-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DUTRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA AUXILIADORA DE OLIVEIRA DUTRA OAB - 914.221.161-15 
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PRESIDENTE DIRETOR DO DETRAN-MT - Thiago França (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por CARLOS ALBERTO DUTRA contra 

ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN, qualificados nos autos, 

objetivando a concessão de liminar para que ´´ seja expedida ordem à 

digna autoridade coatora para que proceda ao imediato LICENCIAMENTO 

DO VEÍCULO do impetrante, Modelo PEUGEOT/207 PASSION XR, Ano 

2013, Modelo 2013, Cor predominante Prata, Placa OAQ 1656, RENAVAM 

00548958327, Chassi 9362NKFWXDBO30776, independentemente, do 

recolhimento de multa, regularizando, assim, administrativamente a 

documentação do veículo Alega que é proprietário do veículo suso 

mencionado e já no ano de 2017, entre os meses de maio e junho, o 

Impetrante efetuou os pagamentos de tributos necessários ao regular uso 

do veículo. Em 2018, em continuidade aos esforços para garantir a 

circulação legal do veículo, realizou os atos necessários para renovar o 

licenciamento, com o pagamento do IPVA, do Seguro Obrigatório e da 

Renovação do Licenciamento, mas não lhe foi permitido retirar o CRLV, 

uma vez que, alegadamente, o veículo teria sido multado em fevereiro de 

2017. Assim, requereu em sede de liminar a autorização para proceder ao 

licenciamento independente do pagamento das multas e, no mérito, a 

confirmação da liminar. Liminar deferida (id. 22162387). Informações da 

autoridade coatora acostada no id. 27371146. Manifestação do Ministério 

Público (id.26167515). Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Das preliminares. Da inviabilidade da via eleita. Defende o 

Departamento de Trânsito Estadual que o feito deve ser extinto, sem 

resolução de mérito, uma vez que as alegações de nulidade merecem 

dilação probatória, o que não é permitido pela via de Mandado de 

Segurança. Como é sabido, a ação mandamental é cabível para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la. É certo que, nos casos em que não 

houver notificação quanto às infrações de trânsito existentes, bem como 

quanto à sanção respectiva, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao 

direito líquido e certo no ato que negar a renovação de licenciamento de 

veículo em decorrência de multas pendentes, sendo desnecessário a 

dilação probatória. Portanto, rejeito, a arguida preliminar. Da ausência de 

prova pré-constituída Acrescenta, ainda, o impetrado, que não restou 

configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação 

mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentado em prova 

pré-constituída. No caso em tela, o impetrante ajuizou o presente mandado 

de segurança, sustentando que não conseguiu efetuar o licenciamento do 

seu veículo, em razão de infração de trânsito do qual não foi devidamente 

notificado. A fim de demonstrar seu direito líquido e certo juntou 

documentos do DETRAN referente às multas em litigio. Nesse contexto, a 

preliminar da ausência da prova pré-constituída, diz respeito ao próprio 

mérito da ação mandamental, e como tal será examinada. Da ilegitimidade 

passiva. O impetrado arguiu ainda a preliminar de ilegitimidade passiva, no 

entanto, reconheço a legitimidade deste responder na condição de 

autoridade coatora, já que é o responsável pelo ato administrativo ora 

impugnado. Ora, discutindo-se acerca da legalidade da vinculação do 

licenciamento do veículo ao pagamento de multa faz-se legítimo o órgão 

executivo de trânsito, responsável pela expedição do Certificado de 

Registro e o Licenciamento Anual, competência a ele imputada mediante 

delegação do órgão federal competente, consoante o art. 22, III, do CTB, 

figurar no polo passivo da ação. Do mérito. Segundo dispõe o artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado 

extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela 

mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão 

decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. 

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: 

(a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da 

ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária 

fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo 

impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a 

notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as 

informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou 

não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito líquido e certo e 

da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

pública. Conforme se infere dos autos, o impetrante pleiteia a concessão 

da segurança para autorizar o licenciamento do veículo Modelo 

PEUGEOT/207 PASSION XR, Ano 2013, Modelo 2013, Cor predominante 

Prata, Placa OAQ 1656, RENAVAM 00548958327, Chassi 

9362NKFWXDBO30776. O Código de Trânsito Brasileiro - CTB, estabelece 

que a infração de trânsito é a inobservância de qualquer preceito nele 

previsto, sendo que condutor infrator será penalizado por uma das 

sanções previstas que, dependendo do grau de gravidade da conduta, 

poderá ser: advertência, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação 

da carteira nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir, 

frequência obrigatória em curso de reciclagem. Vale a transcrição: “Art. 

161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito 

deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do 

CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas 

administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no 

Capítulo XIX. Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às 

resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas 

administrativas definidas nas próprias resoluções. (...) Art. 256. A 
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autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste 

Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele 

previstas, as seguintes penalidades: I - Advertência por escrito; II - Multa; 

III - suspensão do direito de dirigir; IV - (Revogado pela Lei nº 13.281, de 

2016) (Vigência) V - Cassação da Carteira Nacional de Habilitação; VI - 

Cassação da Permissão para Dirigir; VII - Frequência obrigatória em curso 

de reciclagem. ” Quanto ao procedimento administrativo para imposição de 

multa, o Código de Trânsito prevê a necessidade da perfectibilização de 

duas notificações ao infrator, uma para comunicar a autuação da infração, 

e outra para impor a multa, conforme inteligência dos artigos 280, 281 e 

282, todos do CTB. Como se vê, o CTB é claro, ao estabelecer que o 

procedimento a ser adotado pelas autoridades de trânsito na efetivação 

das autuações deve observância a dupla notificação. A propósito, esse 

entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 312 da Corte da 

Cidadania: “No processo administrativo para imposição de multa de 

trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da 

pena decorrente da infração. ” (Destaquei) Com efeito, o colendo Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido que, nos casos de 

autuação em flagrante, o auto de infração de trânsito produz o efeito de 

notificação do cometimento da infração, desde que contenha a assinatura 

do condutor (notificação presencial). Não havendo flagrante ou existindo 

recusa do condutor em assinar o documento, é imperioso o envio da 

notificação da autuação, via postal, no prazo legal. Quanto ao 

condicionamento do licenciamento ao prévio pagamento das multas 

aplicadas, transcrevo o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 

124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão 

exigidos os seguintes documentos: VIII - comprovante de quitação de 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao 

veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações 

cometidas; Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de 

Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e 

ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade 

pelas infrações cometidas. Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual 

será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, 

no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. (...) § 2º O 

veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos 

relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados 

ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações 

cometidas. ”. (Destaquei) A teor do que estabelece a legislação, a regra é 

que inexiste ilegalidade quanto ao condicionamento do licenciamento do 

veículo ao prévio pagamento das multas impostas por infração de trânsito. 

Todavia, essa regra comporta exceção, nomeadamente no caso previsto 

no inciso II do art. 282 do CTB, qual seja, ausência de notificação do 

infrator no prazo máximo de trinta dias. Nesse sentido: Súmula 127 do STJ: 

É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa de trânsito, da qual o infrator não foi notificado. Releva destacar 

também, que a penalidade de multa fica vinculada ao veículo e ao seu 

proprietário, independentemente da responsabilidade pelas infrações 

cometidas. Todavia, ainda que a penalidade de multa seja de 

responsabilidade do proprietário do veículo, será atribuída ao condutor 

identificado no ato da infração (ou aquele indicado) a pontuação pelas 

infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do art. 

257 do CTB. Ressalto ainda que o Supremo Tribunal Federal no julgamento 

da ADI n° 2.998, reconheceu a constitucionalidade das normas do Código 

de Trânsito Brasileiro (CTB) que condicionam o licenciamento do veículo à 

previa quitação de todas as multas e débitos tributários. Por unanimidade, 

os i. ministros também afastaram possibilidade de estabelecimento de 

sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito (Contran): Decisão: O 

Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio 

(Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou 

improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, 

VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por 

unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, 

parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento 

de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, 

declarou a nulidade da expressão “ou das resoluções do CONTRAN” 

constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os 

Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. 

Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. 

Plenário, 10.04.2019 No presente caso, após análise detida dos autos se 

constata que o impetrante não logrou minimamente demonstrar que 

padecem de mácula as multas de trânsito que lhe foram imputadas, e, 

nesse diapasão, sendo inolvidável o fato de que os atos administrativos 

gozam de presunção de legalidade, plausível a exigência da quitação 

dessas multas para fins do almejado licenciamento. Ou seja, os atos 

administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, 

decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração 

Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 

Ademais, o fato de o impetrante ter colacionado documento à inicial 

referente aos protocolos de recursos administrativos (ids.20595045 e 

20595046), comprova que tinha conhecimento das autuações lavradas. 

Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de prova 

pré-constituída e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o 

seu direito líquido e certo a prima facie. Assim, diante da ausência de 

prova inequívoca e pré-constituída, não há como acolher o pleito inicial; 

nesse sentido: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – 

ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA RETIFICADA - 

SEGURANÇA DENEGADA. Ausente a prova de violação do direito líquido e 

certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a 

reforma da sentença para denegar a segurança vindicada. (N.U 

1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

31/07/2019) Destarte, ausentes os requisitos para a concessão da 

segurança, segundo a lei que rege o writ of mandamus, a improcedência 

do pedido é medida que se impõe. Dispositivo. Dessa forma, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do 

CPC, pelo que DENEGO A ORDEM e, por conseguinte, REVOGO a liminar 

concedida. Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da 

Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso. Sem honorários 

(Súmulas 512 STF e 105 STJ). Decisão não sujeita ao reexame 

necessário. P. I.C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000060-66.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUCINEIA DE SOUZA MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA OAB - RO8565 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESTADUAL SEDUC - PAS 2020 (IMPETRADO)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000060-66.2020.8.11.0100. IMPETRANTE: APARECIDA 

LUCINEIA DE SOUZA MORAES IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO 

ESTADUAL SEDUC - PAS 2020, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Analisando os autos, constata-se que a parte impetrante 

pugnou pela desistência da presente ação (Id. 29873513). Nos termos do 

art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz 

efeitos após a homologação judicial, sendo desnecessário o 

consentimento do impetrado, conforme entendimento consolidado dos 

Tribunais, vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA 

ANUÊNCIA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. 

POSSIBILIDADE. - Consoante dispõe o art. 485, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, o 

juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação 

(inciso VIII), que pode ser apresentada até a sentença (§ 5º) e 

independentemente do consentimento do réu antes de ofertada a 

contestação (§ 4º). - O STF, sob a égide do CPC/1973, editou o Tema 530 

da sua jurisprudência para permitir, a qualquer tempo, a desistência 

independentemente da anuência prévia da autoridade coatora.(MS 

26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009) - O 
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STJ, seguindo a orientação da Suprema Corte, tem entendido que "é lícito 

ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, 

independentemente de aquiescência da autoridade apontada como 

coatora e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, ainda que 

lhe seja desfavorável" (Recurso Extraordinário 669.367, publicado do DJe 

de 30.10.2014). (TRF4, AC 5001241-39.2019.4.04.7006, QUARTA TURMA, 

Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 

20/10/2019). Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação formulado pela parte impetrante e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com escoro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016759-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BATISTA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO 

C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS proposta por EDILSON 

BATISTA DE MAGALHÃES em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Com 

a inicial vieram documentos. Intimada para emenda a inicial procedendo à 

comprovação da alegada hipossuficiência ou procedendo ao recolhimento 

das custas processuais e da taxa judiciária devida, a parte autora 

permaneceu inerte, conforme se infere da certidão de id. 19390020. É o 

essencial. Decido. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, na 

hipótese de a petição inicial não apresentar algum dos requisitos 

essenciais, deve o Juízo intimar a parte para que supra o vício, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Nesse sentido: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.(Destaquei) 

Com efeito, decorrido o prazo e não atendida a determinação de emenda, 

o Juiz indeferirá a inicial com a consequente extinção do feito, sem 

julgamento de mérito (IV, 321 do CPC). No caso em tela, apesar de 

devidamente intimada para emendar a inicial, nos termos do despacho de 

id.18320673, a parte autora não apresentou a emenda ou realizou 

qualquer manifestação nos autos. Deste modo, transcorrido in albis o 

prazo para providenciar a emenda da inicial, deve-se indeferir a inicial e 

extinguir o processo sem resolução do mérito, já que a extinção é a 

consequência do descumprimento da diligência incumbida ao autor. A 

propósitos, “Se o autor não cumpre a determinação de emenda à petição 

inicial, nos termos do art. 321, mostra-se correta a sentença de extinção 

do feito”. (TJ-MT - APL: 00116340920168110015 168932/2016, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/03/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2017). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. P. I.C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022765-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONINA MARIA DA FONSECA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, Cuida-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por Maria Leonina da 

Fonseca em face de ato supostamente ilegal perpetrado pelo 

Diretor-Presidente da EMPAER, consistente na incidência do imposto de 

renda sobre os proventos de sua aposentadoria. Aduz, em síntese, que é 

servidora aposentada da EMPAER e que apesar do reconhecimento de 

sua aposentadoria, optou por continuar exercendo a sua função sem 

interrupção do contrato, na condição de empregada pública. Por fim, 

sustenta que por ser portadora de neoplasia maligna, tem direito à isenção 

do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, nos moldes do 

art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, afirmando que a autoridade coatora 

não vem respeitando este direito, na medida em que o imposto de renda 

continua incidindo sobre os proventos de aposentadoria. Em sede de 

liminar requereu que a autoridade coatora se se abstenha de descontar o 

imposto de renda dos proventos de aposentadoria da impetrante, no mérito 

pugna pela confirmação da liminar. Liminar indeferida (id.4646503). 

Informações da indigitada autoridade coatora acostada, no Id. 4997677. 

Pronunciamento da Procuradoria-Geral do Estado assentindo pela 

denegação da ordem em definitivo, no id. 5048554. Manifestação do 

Ministério Público (id.6761614). Vieram-me conclusos. Decido. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Das preliminares. Da ausência do direito 

líquido e certo. Alega o impetrado, que não restou configurado nos autos 

um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito 

líquido e certo fundamentado em prova pré-constituída. No entanto, a 

preliminar da ausência da prova pré-constituída, diz respeito ao próprio 

mérito da ação mandamental, e como tal será examinada. Da 

incompetência da Justiça Estadual. Arguiu ainda como preliminar a 

incompetência da Justiça Estadual, uma vez que o imposto de renda ou 

eventual isenção de pagamento é assunto afeto à União Federal. Ocorre 

que a impetrante impugna o ato administrativo da EMPAER de realizar os 

descontos do Imposto de Renda direto dos proventos da impetrante. Do 

mérito. Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, 

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público”. Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à 

conquista da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) 

ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por 

autoridade pública. Referidos requisitos são analisados em dois momentos 

distintos, a saber: (a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma 

de condição da ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em 

cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação 

apresentada pelo impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e 

determina a notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de 

prestadas as informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, 

reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito 

líquido e certo e da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de 

autoridade pública. Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do 

direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo por 

parte da autoridade coatora, neste momento processual, configuram o 

próprio mérito da impetração. No caso em tela, a impetração do presente 

writ cinge-se à verificação da violação a direito líquido e certo da 

impetrante de isenção ao desconto referente ao IR. Com efeito, o tema 

referido foi tratado por ocasião da decisão liminar nos seguintes termos: 

Em análise prefacial, verifico que a Impetrante obteve aposentadoria pelo 

Regime Geral de Previdência Social – INSS (Ids. 4443166 – pág. 4 – e 

4443486 – págs. 1 e 2) e que continua percebendo a remuneração mensal 

referente ao cargo em exercício, visto que permanece em atividade, como 

bem alega na petição inicial. Pelo que se depreende dos documentos 
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apresentados com a petição inicial, notadamente a ficha financeira 

referente ao ano de 2016 (Ids. 4443166 – pág. 2 – e 4443174 – pág. 1), o 

imposto de renda está incidindo sobre a remuneração do cargo em 

atividade (Salário Mensal), e não sobre os proventos de aposentadoria 

pagos pelo INSS, como alegado, até mesmo por que as referidas fichas 

financeiras foram expedidas pela EMPAER, e não pelo INSS, órgão 

responsável pela aposentadoria concedida. Desse modo, considerando 

que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 

nº 7.713/88 abrange apenas os proventos de aposentadoria, não 

alcançando a remuneração do cargo em atividade, bem como que a 

Impetrante não demonstrou a efetiva incidência do imposto de renda sobre 

os proventos de aposentadoria pagos pelo INSS, não vislumbro, prima 

facie, o fumus boni juris necessário à concessão da liminar. A propósito: 

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. 

SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE, PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. 

ART. 6º DA LEI 7.713/88. BENEFÍCIO RECONHECIDO A PARTIR DA 

APOSENTADORIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento 

no sentido de que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 

incide somente sobre os rendimentos da inatividade, não se aplicando 

sobre o que recebido na ativa. 2. Recurso Especial provido.” (STJ – REsp. 

1535025-AM, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 

23/06/2015, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

05/08/2015).” Nesse viés, as premissas estabelecidas na decisão referida 

foram corroboradas pela autoridade coatora, não havendo nos autos 

qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido 

diverso daquele já alcançado. Dispositivo. Dessa forma, CONSTATA-SE A 

LEGALIDADE do ato impugnado, pelo que JULGO IMPROCEDENTE o 

presente mandamus, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por 

conseguinte, DENEGO A ORDEM. Sem custas conforme o disposto no art. 

10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários 

(Súmulas 512 STF e 105 STJ). Decisão não sujeita ao reexame 

necessário. P. I.C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014295-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FERREIRA LEITE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014295-26.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: MARIANA 

FERREIRA LEITE IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CUIABÁ Vistos, Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com Pedido de 

Liminar impetrado por MARIANA FERREIRA LEITE contra ato ilegal 

praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. Encaminhado ao NAT, 

foi elaborado Parecer Técnico (Id. 7243809). Instada a manifestar-se do 

Parecer Técnico do NAT, esta requereu a suspensão do processo por 

180 (cento e oitenta) dias Id. 8267381. Certidão de decurso de prazo da 

suspensão (Id. 27122405). Intimada para informar sob a obtenção ou não 

do auxílio de Tratamento Fora do Domicilio – TFD, e para adequar o rito do 

processo, bem como o polo passivo e valor da causa, a parte autora 

quedou-se inerte (Id. 30303119). É o relatório. Fundamento e decido. A 

hipótese é de extinção do processo ante a visível falta de interesse da 

parte autora em promover o andamento do feito. Ademais, intimada, o 

decurso do prazo se consumou sem manifestação adequada e capaz de 

sanar a falha existente, impedindo assim o regular prosseguimento da 

ação. A certidão de decurso do prazo (Id. 30303119), assegura que a 

impetrante devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado, sem manifestação. Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil. Com a preclusão deste decisum, certifique-se e arquivem-se com as 

respectivas baixas. P.I.C. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004077-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS ROGER BRITO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004077-31.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: NICOLAS ROGER 

BRITO IMPETRADO: DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO Vistos, Analisando os autos, 

constata-se que a parte impetrante pugnou pela desistência da presente 

ação (Id. 29237948). Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a 

desistência da ação somente produz efeitos após a homologação judicial, 

sendo desnecessário o consentimento do impetrado, conforme 

entendimento consolidado dos Tribunais; vejamos: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DA AUTORIDADE APONTADA COMO 

COATORA. POSSIBILIDADE. - Consoante dispõe o art. 485, §§ 4º e 5º, do 

CPC/2015, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência 

da ação (inciso VIII), que pode ser apresentada até a sentença (§ 5º) e 

independentemente do consentimento do réu antes de ofertada a 

contestação (§ 4º). - O STF, sob a égide do CPC/1973, editou o Tema 530 

da sua jurisprudência para permitir, a qualquer tempo, a desistência 

independentemente da anuência prévia da autoridade coatora.(MS 

26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009) - O 

STJ, seguindo a orientação da Suprema Corte, tem entendido que "é lícito 

ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, 

independentemente de aquiescência da autoridade apontada como 

coatora e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, ainda que 

lhe seja desfavorável" (Recurso Extraordinário 669.367, publicado do DJe 

de 30.10.2014). (TRF4, AC 5001241-39.2019.4.04.7006, QUARTA TURMA, 

Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 

20/10/2019) Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

do feito formulado pela parte impetrante e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por NÍCACE ODETE SALLES contra ato 

do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN E OUTROS. Alega que é 

proprietário do veículo marca/modelo VW/VOYAGE, ano/modelo 

2011/2012, placas NUG-8645, RENAVAM nº 00353267651 e ao tentar 

emitir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), tomou 

conhecimento da existência de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, 

consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de 

porte obrigatório para o tráfego regular. Relata, ainda, que está 

impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a autoridade coatora está 

vinculando o ato de tal procedimento administrativo com os pagamentos 

das multas existentes. Entretanto, informa que em nenhum momento 

recebeu qualquer notificação dos autos de infrações de trânsito aplicada 

pela autoridade coatora. Assim, requereu em sede de liminar a autorização 

para proceder ao licenciamento independente do pagamento das multas e, 

no mérito, a confirmação da liminar e a declaração de nulidade das multas. 

Liminar deferida (id. 17710087). Informações do DETRAN acostadas no id. 

18475188. Manifestação do Ministério Público (id.18579105). Informações 

do DNIT no id.18655560, do Município de Cuiabá no id.18799368 e do 

Município de Várzea Grande no id. 18817479. Vieram-me conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Das preliminares. Da inviabilidade da via 

eleita. Defende o Departamento de Trânsito Estadual que o feito deve ser 

extinto, sem resolução de mérito, uma vez que as alegações de nulidade 

merecem dilação probatória, o que não é permitido pela via de Mandado de 

Segurança. Como é sabido, a ação mandamental é cabível para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la. É certo que, nos casos em que não 

houver notificação quanto às infrações de trânsito existentes, bem como 

quanto à sanção respectiva, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao 

direito líquido e certo no ato que negar a renovação de licenciamento de 

veículo em decorrência de multas pendentes, sendo desnecessário a 

dilação probatória. Portanto, rejeito, a arguida preliminar. Da ausência de 

prova pré-constituída Acrescenta, ainda, o impetrado, que não restou 

configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação 

mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentado em prova 

pré-constituída. No caso em tela, o impetrante ajuizou o presente mandado 

de segurança, sustentando que não conseguiu efetuar o licenciamento do 

seu veículo, em razão de infração de trânsito do qual não foi devidamente 

notificado. A fim de demonstrar seu direito líquido e certo juntou 

documentos do DETRAN referente às multas em litigio. Nesse contexto, a 

preliminar da ausência da prova pré-constituída, diz respeito ao próprio 

mérito da ação mandamental, e como tal será examinada. Da ilegitimidade 

passiva do DETRAN. O impetrado arguiu ainda a preliminar de ilegitimidade 

passiva, no entanto, reconheço a legitimidade deste responder na 

condição de autoridade coatora, já que é o responsável pelo ato 

administrativo ora impugnado. Ora, discutindo-se acerca da legalidade da 

vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento de multa faz-se 

legítimo o órgão executivo de trânsito, responsável pela expedição do 

Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, competência a ele 

imputada mediante delegação do órgão federal competente, consoante o 

art. 22, III, do CTB, figurar no polo passivo da ação. Excetua-se, todavia, 

neste caso, a discussão acerca da validade das multas impostas, 

cabendo ao DETRAN responder tão somente pelas multas de sua 

competência. Da incompetência da Justiça Estadual arguida pelo DETRAN 

e pelo DNIT. Arguiram os impetrados preliminar de incompetência da 

Justiça Estadual, uma vez que existem autuações realizadas pelo DNIT. De 

fato, no que tange as penalidades aplicadas pelo Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes (DNIT) falece de competência à Justiça 

de Mato Grosso, nesse sentido: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR 

INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU 

POR AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA 

RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. “Falece competência à Justiça 

Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da 

federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte.” 

(Reexame Necessário, 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 

04/04/2016). Grifei. No entanto, dou prosseguimento à análise do feito, 

uma vez que também existem multas aplicadas em nossa unidade da 

federação. Da ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá e Município de 

Várzea Grande. Como já mencionado anteriormente, discutindo-se acerca 

da legalidade da vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento de 

multa faz-se legítimo o órgão executivo de trânsito, responsável pela 

expedição do Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, ou seja, o 

DETRAN. No entanto, com relação ao questionamento acerca do 

reconhecimento da insubsistência, nulidade ou prescrição de multas deve 

ser feito perante o ente que autuou as infrações, razão pela qual 

encontram-se no polo passivo da demanda. Do mérito. Segundo dispõe o 

artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado 

extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela 

mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão 

decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. 

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: 

(a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da 

ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária 

fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo 

impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a 

notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as 

informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou 

não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito líquido e certo e 

da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

pública. Conforme se infere dos autos, o impetrante pleiteia a concessão 

da segurança para autorizar o licenciamento do veículo marca/modelo 

VW/VOYAGE, ano/modelo 2011/2012, placas NUG-8645, RENAVAM nº 

00353267651, bem como seja declarada a nulidade das multas a ele 

impostas. O Código de Trânsito Brasileiro - CTB, estabelece que a infração 

de trânsito é a inobservância de qualquer preceito nele previsto, sendo 

que condutor infrator será penalizado por uma das sanções previstas 

que, dependendo do grau de gravidade da conduta, poderá ser: 

advertência, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira 

nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência 

obrigatória em curso de reciclagem. Vale a transcrição: “Art. 161. Constitui 

infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da 

legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o 

infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em 

cada artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX. Parágrafo único. 

As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão 

suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias 

resoluções. (...) Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das 

competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, 

deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: I - 

Advertência por escrito; II - Multa; III - suspensão do direito de dirigir; IV - 

(Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) V - Cassação da 

Carteira Nacional de Habilitação; VI - Cassação da Permissão para Dirigir; 

VII - Frequência obrigatória em curso de reciclagem. ” Quanto ao 

procedimento administrativo para imposição de multa, o Código de Trânsito 

prevê a necessidade da perfectibilização de duas notificações ao infrator, 

uma para comunicar a autuação da infração, e outra para impor a multa, 

conforme inteligência dos artigos 280, 281 e 282, todos do CTB. Como se 

vê, o CTB é claro, ao estabelecer que o procedimento a ser adotado pelas 

autoridades de trânsito na efetivação das autuações deve observância a 

dupla notificação. A propósito, esse entendimento encontra-se 

consubstanciado na Súmula 312 da Corte da Cidadania: “No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. ” 

(Destaquei) Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou 

entendimento no sentido que, nos casos de autuação em flagrante, o auto 

de infração de trânsito produz o efeito de notificação do cometimento da 

infração, desde que contenha a assinatura do condutor (notificação 

presencial). Não havendo flagrante ou existindo recusa do condutor em 

assinar o documento, é imperioso o envio da notificação da autuação, via 

postal, no prazo legal. Quanto ao condicionamento do licenciamento ao 

prévio pagamento das multas aplicadas, transcrevo o que dispõe o Código 

de Trânsito Brasileiro: “Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de 

Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: VIII - 

comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e 

multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas; Art. 128. Não será expedido 

novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e 
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de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Art. 

131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo 

licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e 

especificações estabelecidos pelo CONTRAN. (...) § 2º O veículo somente 

será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. ”. 

(Destaquei) A teor do que estabelece a legislação, a regra é que inexiste 

ilegalidade quanto ao condicionamento do licenciamento do veículo ao 

prévio pagamento das multas impostas por infração de trânsito. Todavia, 

essa regra comporta exceção, nomeadamente no caso previsto no inciso 

II do art. 282 do CTB, qual seja, ausência de notificação do infrator no 

prazo máximo de trinta dias. Nesse sentido: Súmula 127 do STJ: É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa de 

trânsito, da qual o infrator não foi notificado. Releva destacar também, que 

a penalidade de multa fica vinculada ao veículo e ao seu proprietário, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 

Todavia, ainda que a penalidade de multa seja de responsabilidade do 

proprietário do veículo, será atribuída ao condutor identificado no ato da 

infração (ou aquele indicado) a pontuação pelas infrações de sua 

responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do art. 257 do CTB. 

Ressalto ainda que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n° 

2.998, reconheceu a constitucionalidade das normas do Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB) que condicionam o licenciamento do veículo à 

previa quitação de todas as multas e débitos tributários. Por unanimidade, 

os i. ministros também afastaram possibilidade de estabelecimento de 

sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito (Contran): Decisão: O 

Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio 

(Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou 

improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, 

VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por 

unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, 

parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento 

de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, 

declarou a nulidade da expressão “ou das resoluções do CONTRAN” 

constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os 

Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. 

Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. 

Plenário, 10.04.2019 No presente caso, após análise detida dos autos se 

constata que a impetrante não logrou minimamente demonstrar que 

padecem de mácula as multas de trânsito que lhe foram imputadas, e, 

nesse diapasão, sendo inolvidável o fato de que os atos administrativos 

gozam de presunção de legalidade, plausível a exigência da quitação 

dessas multas para fins do almejado licenciamento. Ou seja, os atos 

administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, 

decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração 

Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 

Ademais, analisando o extrato juntado no id.18475189, é possível verificar 

a ocorrência da dupla notificação das autuações, descaracterizando a 

alegada ausência de notificação, segundo o entendimento do e. TJMT: “A 

juntada do extrato do veículo com as respectivas notificações e datas de 

postagem descaracteriza a alegada ausência de dupla notificação quanto 

às infrações discutidas nos autos e impõe a denegação da ordem”. (N.U 

1024129-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). Com 

efeito, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída 

e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e 

certo prima facie. Assim, diante da ausência de prova inequívoca e 

pré-constituída, não há como acolher o pleito inicial; nesse sentido: 

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE 

LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – 

DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO 

CONFIGURADO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. 

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal 

ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para 

denegar a segurança vindicada. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO 

KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019) Noutro giro, quanto 

ao pleito de declaração de nulidade das infrações, sem maiores 

sobressaltos, tenho que não merece prosperar, porquanto a pretensão 

deve ser objeto de ação cognitiva, já que demanda dilação probatória. É 

este o entendimento no egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE 

TRÂNSITO – ILEGALIDADE – NULIDADE DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado. Inteligência da súmula nº 127 do 

STJ. Todavia, na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder 

Judiciário, no que se refere ao arquivamento da multa reclama a 

apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, 

sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa 

exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação 

probatória. (N.U 0500062-10.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2019, Publicado no 

DJE 21/02/2019). Destaquei. Destarte, ausentes os requisitos para a 

concessão da segurança, segundo a lei que rege o writ of mandamus, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Dispositivo. Dessa 

forma, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do 

art. 487, I, do CPC, pelo que DENEGO A ORDEM e, por conseguinte, 

REVOGO a liminar concedida. Sem custas conforme o disposto no art. 10, 

inciso XXII, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso. Sem 

honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Decisão não sujeita ao reexame 

necessário. P. I.C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito
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Nº 346.061.651-20 REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: 

R$16.000,00- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA 

DE PEDIDO DE DANOS MORAIS proposta eletronicamente – PJe – em 

19/07/2019 inicialmente perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital, por ANA ALMEIRINDA DE ALMEIDA – CPF Nº 346.061.651-20 em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, na qual, ao final, requereu: 

“Primeiramente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. a) Seja 

deferida a tutela antecipada, a fim de que se o Município de Cuiabá/MT 

retire, imediatamente, o protesto indevido do nome da parte autora, em 

relação ao imóvel, uma casa do tipo MT, 10 G. 024, Lote 03 da Quadra 21, 

localizado no Núcleo Habitacional São Gonçalo, registrado no 2º Serviço 

Notarial e Regional da Comarca de Cuiabá, neste Estado, estando o mesmo 

em nome da COMPANIHA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DO 

MATO GROSSO – COAB/MT, bem como para que não seja inscrita 

novamente pelo mesmo fato; b) Seja confirmada, em sentença, a tutela 

antecipada, assim como que se declare a inexistência da relação 

jurídico-tributária da parte autora em relação ao citado imóvel; c) Sejam as 

partes Rés condenadas a recomposição pelos danos morais sofridos pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 62 de 106



parte autora na importância de R$ 5.000,00 (dez mil reais), para cada um 

dos Réus. d) Sejam as partes Rés citadas para que, no prazo legal, 

integrem a lide, bem como para contestarem, no prazo da lei, sob pena de 

revelia. e) As condenações das partes Rés ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios; f) Que sejam feitas todas intimações e 

notificações na pessoa da advogada que subscreve, o que, caso 

necessário, deverá ser feito no endereço informado na qualificação, sob 

pena de nulidade. Pretende-se provar o alegado por todos os meios de 

prova permitidos em direito.”, sic, (ID 21931439). Deu à causa o valor de 

R$ 16.000,00-. Em 01/08/2019 o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital declarou de ofício a sua INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA para 

processar e julgar esta ação e declinou da competência para este Juízo 

(ID 22270906). Em 28/10/2019 este Juízo proferiu DECISÃO deferindo a 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA, concedendo a tutela provisória de urgência de 

natureza antecipatória em favor da Parte Requerente, para determinar a 

imediata SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS de Protocolos Nºs 

3080197, 3080200 e 3080249, referentes às CDA’s nºs 1123331, 

1356372 e 1505581, bem como determinando a CITAÇÃO do Município 

Requerido para apresentar sua Contestação (ID 25390912). Em 

19/11/2019 o Município Requerido peticionou nos autos para apresentar 

CONTESTAÇÃO alegando, em síntese, a não configuração dos danos 

morais por ter direcionado o protesto ao proprietário do imóvel à época, 

culpa exclusiva da Parte Autora, e, na hipótese de procedência da ação, a 

vedação ao enriquecimento ilícito (ID 26280615), juntando na oportunidade 

os documentos ID’s 26280616 e 26280626. Em 20/03/2020 os autos 

vieram à conclusão. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando detidamente os autos, observo que as Partes protestaram pela 

apresentação de outras provas (ID’s 21931439 e 26280615), assim 

sendo, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, a fim de 

evitar o cerceamento de defesa e em cumprimento ao Art. 357 do CPC 

(organização do processo), AD CAUTELAM, INTIME-SE (PJe) as Partes 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, inclusive manifestando-se a 

Parte Autora desde logo sobre a Contestação de ID 26280615 e seus 

documentos, conforme Art. 437 do CPC, no PRAZO COMUM de TRINTA 

DIAS, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação das Partes, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão ou sentença, conforme o caso (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) 

a Parte Autora, através de sua Advogada Constituída (ID 21931439), 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. INTIME (PJe) o Município 

Requerido, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da Contestação de 

ID 26280615, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1° do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste 

Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do 

processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - 

delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as 

partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As 

partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 

II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa 

apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz 

designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com 

as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes 

a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum 

não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a 

audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 6o O número de 

testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), 

no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá limitar o número 

de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos 

individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido determinada a 

produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, 

se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. § 9o 

As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora 

entre as audiências. Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação 

sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na 

réplica sobre os documentos anexados à contestação. FIM

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502546-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DORES FABIAN (EXECUTADO)

PLAENGE CUIABA RESIDENCIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

0502546-40.2015.8.11.0041 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ALEXANDRE DORES FABIAN e 

outros Vistos etc... 1 – Diante do pleito sob ID 24837573, intime-se a parte 

executada para, no prazo de 10(dez) dias, promover as retificações 

necessárias, ou requerer o que entender de direito. 2 – Vindo aos autos a 

manifestação da parte executada, dê-se vista à parte exequente para, no 

prazo de 10(dez) dias requerer o que entender de direito. 3 – Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, data registrada no 

sistema. ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014658-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CASSEMIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1014658-08.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/03/2020 14:43:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PEDRO CASSEMIRO DA SILVA CPF Nº 

007.176.811-49 - CONTRIBUINTE 313173. CDA's Nºs 2016 / 1301339; 

2017 / 1518089; 2018 / 1681607 e 2019 / 1878758. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.43.019.0343.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 14.109,53- DESPACHO 
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11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte 

Executada acima identificada, tendo como objeto o recebimento de 

créditos representados pelas CDAs indicadas na inicial. Considerando que 

as CDA’s citadas na exordial não se fizeram acompanhar quando de sua 

distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC, 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação das necessárias CDA’s executada, no prazo de TRINTA 

DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, 

Parag. Único do CPC, com a consequente extinção desta Execução Fiscal 

sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC. 

Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem manifestação 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a 

Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, datada registrada 

no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa MF Lei nº 6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará 

apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida 

Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. - 

CODIGO PROCESSO CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito 

Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas 

manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação 

pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio 

eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a 

lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014686-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES JESUINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1014686-73.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/03/2020 15:48:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JAMES JESUINO DE OLIVEIRA CPF Nº 

695.174.791-15 - CONTRIBUINTE 340560. CDA's Nºs 2016 / 1310194 2017 

/ 1511874 2018 / 1674134 2019 / 1879200 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.24.051.0274.001. VALOR DA CAUSA: R$ 8.594,85- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da 

Parte Executada acima, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's em epígrafe, e o valor atribuído à causa foi de 

R$8.594,85-. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. 

Analisando detidamente os autos, constata-se que os números das CDA's 

indicados na petição inicial não conferem com as CDA's anexadas 

contrariando o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, o 

que impede o regular prosseguimento desta ação. II. DÊ-SE VISTA (Pje) 

destes autos eletrônicos imediatamente ao Município Exequente, através 

do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a exordial, para que promova a 

necessária EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, no prazo de QUINZE DIAS, para 

que indique corretamente na exordial o número das CDA's executadas, se 

necessário, apresente cópias das CDA's corretas, corrigindo o valor da 

causa para que corresponda ao valor da soma das CDA's executadas, 

sob pena de lhe ser aplicado o disposto no Parágrafo único,do Art. 321, 

do CPC/2015. III. Apresentada a EMENDA no prazo acima, com alteração 

do número das CDA's executadas e do valor da causa, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e proceda o Sr. Gestor à devida correção no Sistema PJe 

e Distribuição, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos e, após, voltem À 

CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). IV. Entretanto, decorrido 

prazo SEM cumprimento da determinação acima pelo Município Exequente, 

CERTIFIQUE sobre a tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para sentença de extinção. V. INTIME (PJe E DJe) o Município Exequente 

desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a petição 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, parágrafo único e 246, § 

1º, do CPC/2015. VI. PUBLIQUE, para fins do §3º do Art. 205 do CPC/2015. 

VII. CUMPRA, sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema Pje.. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as 

sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014662-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLA NAGIB SADDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1014662-45.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/03/2020 14:58:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NICOLA NAGIB SADDI CPF Nº 001.908.101-49 - 

CONTRIBUINTE 324128 . CDA's Nºs 2016 / 1347165; 2017 / 1469420; 2018 

/ 1716066 e 2019 / 1791887. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.41.017.0508.004. VALOR DA CAUSA: R$ 11.653,82- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte 

Executada acima identificada, tendo como objeto o recebimento de 

créditos representados pelas CDAs indicadas na inicial. Considerando que 

as CDA’s citadas na exordial não se fizeram acompanhar quando de sua 

distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC, 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação das necessárias CDA’s executada, no prazo de TRINTA 

DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, 

Parag. Único do CPC, com a consequente extinção desta Execução Fiscal 

sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC. 

Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem manifestação 
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da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a 

Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, datada registrada 

no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa MF Lei nº 6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará 

apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida 

Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. - 

CODIGO PROCESSO CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito 

Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas 

manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação 

pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio 

eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a 

lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003095-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1003095-51.2019.8.11.0041 DIST: 24/01/2019 EMBTE: BANCO BRADESCO 

S.A. CNPJ nº 60.746.948/0001-12 EMBDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR 

DA CAUSA: R$123.675,80- DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

em 24/01/2019 pelo BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ nº 

60.746.948/0001-12, em defesa à Execução Fiscal nº 0500985-78.2015, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, alegando, em síntese, nulidade das 

CDA’s sub judice, inexistência de infração, requerendo a extinção da 

cobrança contestada ou a redução do valor da multa, atribuindo-se à 

causa o valor de R$123.675,80- (ID 17544503). A petição inicial veio 

acompanhada dos documentos ID’s 17544504 (Comprovante de Depósito 

Judicial no valor de R$24.459,36- efetuado em 17/12/2018) e 17544505 

(Comprovante de Depósito Judicial no valor de R$123.675,80- efetuado em 

21/10/2015). Em 17/06/2019 este Juízo proferiu DECISÃO determinando, 

dentre outras providências, que o Banco Embargante cumprisse o 

disposto nos Arts. 82 do CPC/2015 e Art. 456 da CNGC/CGJ, anexando 

aos autos comprovante de recolhimento das custas devidas 

antecipadamente (ID 20907285). Em 28/06/2019 o Banco Embargante 

peticionou nos autos para requerer a juntada das custas judiciais (ID 

21234394), juntando na oportunidade os documentos ID’s 21234398 e 

21234395. Em 23/03/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o decurso do 

prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação do Município 

Embargado (ID 30581863). Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando detidamente os autos, observo que a decisão 

proferida por este Juízo em 17/06/2019 (ID 20907285), não foi 

integralmente cumprida pela Secretaria responsável, dessa forma, 

CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário na íntegra e imediatamente a referida 

decisão, inclusive atentando-se para a SUSPENSÃO DOS PRAZOS pelo E. 

Tribunal de Justiça, em sede de Regime de Exceção 2019 e Mutirão Fiscal 

no período, conforme segue: “I. CERTIFIQUE o Sr. Gestor Judiciário sobre a 

vinculação destes Embargos à respectiva Execução Fiscal, em ambos os 

processos eletrônicos. Após, EXPEÇA-SE ofício, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste Estado, 

para que proceda à vinculação aos autos da Execução Fiscal nº 

0500985-78/2015, dos valores de R$ 123.675,80- e R$24.459,36-, 

depositados em Juízo nas datas de 21/10/2015 (ID 17544505) e 

17/12/2018 (ID 17544504), respectivamente, ANEXANDO aos autos 

eletrônicos da referida Execução Fiscal, no PRAZO DE 48 HORAS, sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP) e, CERTIFICANDO 

o Sr. Gestor Judiciário sobre o envio e o recebimento do referido ofício, 

nestes autos de Embargos e nos autos da referida Execução Fiscal, 

inclusive ANEXANDO os respectivos Códigos de Rastreamento. II. A 

seguir, com fundamento no Art. 290 do CPC/2015, INTIME-SE o Banco 

Embargante/Executado, através de seu Advogado (PJe e DJe), cuja 

Procuração fora anexada nos autos da Execução Fiscal supramencionada 

(ID 350326), para que cumpra o disposto nos Arts. 82 do CPC/2015 e Art. 

456 da CNGC/CGJ, anexando aos autos comprovante de recolhimento das 

custas devidas antecipadamente, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena 

de cancelamento da distribuição deste processo eletrônico e 

consequentemente, extinção deste processo sem resolução do mérito, 

nos termos do Paragrafo Único do Art. 485, inc. IV do CPC/2015. III. 

Decorrido o prazo acima assinalado, SEM que seja anexado o 

comprovante do recolhimento das custas, CERTIFIQUE o Sr. Gestor 

Judiciário e voltem-me os autos À CONCLUSÃO para prolação de 

sentença de extinção. IV. Contudo, anexado o comprovante de pagamento 

das custas processuais conforme acima determinado, CERTIFIQUE acerca 

do depósito e da tempestividade dos presentes Embargos, conforme Art. 

16 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), em ambos os processos eletrônicos. V. Se 

intempestivos, voltem-me estes autos imediatamente À CONCLUSÃO para 

prolação de sentença de extinção. VI. Por outro lado, se tempestivos, com 

fundamento no Art. 16 da LEF, RECEBO estes EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para discussão, atribuindo-lhe EFEITO SUSPENSIVO e DETERMINO 

o seu regular processamento. VII. Consequentemente, com fundamento no 

Art. 151, inc. II do CTN, SUSPENDO a EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0500985-78/2015, devendo o Sr. Gestor PROCEDER às anotações 

naqueles e nestes autos eletrônicos, CERTIFICANDO sobre a suspensão 

em ambos. VIII. Após o cumprimento dos itens acima, para fins do Art. 17 

da LEF, DÊ-SE VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município 

Embargado/Exequente, na pessoa do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial da Execução Fiscal respectiva, para impugná-los, 

querendo, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

do CPC/2015). IX. Decorrido o prazo para impugnação, com ou sem a sua 

apresentação, CERTIFIQUE sobre tempestividade e havendo juntada de 

NOVOS DOCUMENTOS pelo Município Embargado/Exequente, DÊ-SE 

VISTA (PJe) ao Advogado da Parte Embargante/Executada, subscritor da 

inicial, para se manifestar sobre eles, querendo, no PRAZO DE QUINZE 

DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 do CPC/2015), CERTIFICANDO-SE 

sobre tempestividade e em seguida voltem os autos À CONCLUSÃO para 

sentença (§ único do Art. 17 da LEF).” PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015 Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. ... § 4o Será considerado tempestivo o ato praticado 

antes do termo inicial do prazo. Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o 

direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de 

declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o 

realizou por justa causa. § 1º Considera-se justa causa o evento alheio à 

vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por 

mandatário. § 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática 

do ato no prazo que lhe assinar. Art. 233. Incumbe ao juiz verificar se o 

serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em 

lei. § 1o Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo 
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administrativo, na forma da lei. ... emais sujeitos do processo pelo correio 

ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de 

secretaria. FIM

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003095-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1003095-51.2019.8.11.0041 DIST: 24/01/2019 EMBTE: BANCO BRADESCO 

S.A. CNPJ nº 60.746.948/0001-12 EMBDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR 

DA CAUSA: R$123.675,80- DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

em 24/01/2019 pelo BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ nº 

60.746.948/0001-12, em defesa à Execução Fiscal nº 0500985-78.2015, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, alegando, em síntese, nulidade das 

CDA’s sub judice, inexistência de infração, requerendo a extinção da 

cobrança contestada ou a redução do valor da multa, atribuindo-se à 

causa o valor de R$123.675,80- (ID 17544503). A petição inicial veio 

acompanhada dos documentos ID’s 17544504 (Comprovante de Depósito 

Judicial no valor de R$24.459,36- efetuado em 17/12/2018) e 17544505 

(Comprovante de Depósito Judicial no valor de R$123.675,80- efetuado em 

21/10/2015). Em 17/06/2019 este Juízo proferiu DECISÃO determinando, 

dentre outras providências, que o Banco Embargante cumprisse o 

disposto nos Arts. 82 do CPC/2015 e Art. 456 da CNGC/CGJ, anexando 

aos autos comprovante de recolhimento das custas devidas 

antecipadamente (ID 20907285). Em 28/06/2019 o Banco Embargante 

peticionou nos autos para requerer a juntada das custas judiciais (ID 

21234394), juntando na oportunidade os documentos ID’s 21234398 e 

21234395. Em 23/03/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o decurso do 

prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação do Município 

Embargado (ID 30581863). Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando detidamente os autos, observo que a decisão 

proferida por este Juízo em 17/06/2019 (ID 20907285), não foi 

integralmente cumprida pela Secretaria responsável, dessa forma, 

CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário na íntegra e imediatamente a referida 

decisão, inclusive atentando-se para a SUSPENSÃO DOS PRAZOS pelo E. 

Tribunal de Justiça, em sede de Regime de Exceção 2019 e Mutirão Fiscal 

no período, conforme segue: “I. CERTIFIQUE o Sr. Gestor Judiciário sobre a 

vinculação destes Embargos à respectiva Execução Fiscal, em ambos os 

processos eletrônicos. Após, EXPEÇA-SE ofício, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste Estado, 

para que proceda à vinculação aos autos da Execução Fiscal nº 

0500985-78/2015, dos valores de R$ 123.675,80- e R$24.459,36-, 

depositados em Juízo nas datas de 21/10/2015 (ID 17544505) e 

17/12/2018 (ID 17544504), respectivamente, ANEXANDO aos autos 

eletrônicos da referida Execução Fiscal, no PRAZO DE 48 HORAS, sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP) e, CERTIFICANDO 

o Sr. Gestor Judiciário sobre o envio e o recebimento do referido ofício, 

nestes autos de Embargos e nos autos da referida Execução Fiscal, 

inclusive ANEXANDO os respectivos Códigos de Rastreamento. II. A 

seguir, com fundamento no Art. 290 do CPC/2015, INTIME-SE o Banco 

Embargante/Executado, através de seu Advogado (PJe e DJe), cuja 

Procuração fora anexada nos autos da Execução Fiscal supramencionada 

(ID 350326), para que cumpra o disposto nos Arts. 82 do CPC/2015 e Art. 

456 da CNGC/CGJ, anexando aos autos comprovante de recolhimento das 

custas devidas antecipadamente, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena 

de cancelamento da distribuição deste processo eletrônico e 

consequentemente, extinção deste processo sem resolução do mérito, 

nos termos do Paragrafo Único do Art. 485, inc. IV do CPC/2015. III. 

Decorrido o prazo acima assinalado, SEM que seja anexado o 

comprovante do recolhimento das custas, CERTIFIQUE o Sr. Gestor 

Judiciário e voltem-me os autos À CONCLUSÃO para prolação de 

sentença de extinção. IV. Contudo, anexado o comprovante de pagamento 

das custas processuais conforme acima determinado, CERTIFIQUE acerca 

do depósito e da tempestividade dos presentes Embargos, conforme Art. 

16 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), em ambos os processos eletrônicos. V. Se 

intempestivos, voltem-me estes autos imediatamente À CONCLUSÃO para 

prolação de sentença de extinção. VI. Por outro lado, se tempestivos, com 

fundamento no Art. 16 da LEF, RECEBO estes EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para discussão, atribuindo-lhe EFEITO SUSPENSIVO e DETERMINO 

o seu regular processamento. VII. Consequentemente, com fundamento no 

Art. 151, inc. II do CTN, SUSPENDO a EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0500985-78/2015, devendo o Sr. Gestor PROCEDER às anotações 

naqueles e nestes autos eletrônicos, CERTIFICANDO sobre a suspensão 

em ambos. VIII. Após o cumprimento dos itens acima, para fins do Art. 17 

da LEF, DÊ-SE VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município 

Embargado/Exequente, na pessoa do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial da Execução Fiscal respectiva, para impugná-los, 

querendo, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

do CPC/2015). IX. Decorrido o prazo para impugnação, com ou sem a sua 

apresentação, CERTIFIQUE sobre tempestividade e havendo juntada de 

NOVOS DOCUMENTOS pelo Município Embargado/Exequente, DÊ-SE 

VISTA (PJe) ao Advogado da Parte Embargante/Executada, subscritor da 

inicial, para se manifestar sobre eles, querendo, no PRAZO DE QUINZE 

DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 do CPC/2015), CERTIFICANDO-SE 

sobre tempestividade e em seguida voltem os autos À CONCLUSÃO para 

sentença (§ único do Art. 17 da LEF).” PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015 Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. ... § 4o Será considerado tempestivo o ato praticado 

antes do termo inicial do prazo. Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o 

direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de 

declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o 

realizou por justa causa. § 1º Considera-se justa causa o evento alheio à 

vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por 

mandatário. § 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática 

do ato no prazo que lhe assinar. Art. 233. Incumbe ao juiz verificar se o 

serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em 

lei. § 1o Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo 

administrativo, na forma da lei. ... emais sujeitos do processo pelo correio 

ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de 

secretaria. FIM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012906-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON NOGUEIRA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012906-98.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:53:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EMERSON NOGUEIRA AMORIM CPF Nº 

474.260.981-68 - CONTRIBUINTE 112187. CDA's Nºs 2014 / 1078469; 

2017 / 1520332; 2018 / 1676043 e 2019 / 1878747. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.43.009.0034.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.575,95- DECISÃO 

12185 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ na data acima, via PJe, 

tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) tributário(s) 

representado(s) pela(s) CDA(‘s) anexada(s) na exordial e indicada(s) 

acima (ID’s 30453795 e 30453796), referente(s) ao não pagamento(s) de 

IPTU(s) do imóvel da Inscrição Municipal acima indicada. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 
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distribuída em 18/03/2020, o crédito tributário representado pela CDA Nº 

2014 / 1078469, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois 

já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo a determinação da citação pessoal do Devedor/Executado 

decorridos cinco anos do vencimento do tributo, conforme preceitua o 

inciso I do Art. 174 do CTN, pois ainda não existia esta Execução Fiscal, 

inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo mencionado, 

forçoso reconhecer que a prescrição já ocorreu, incidindo na hipótese o 

que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução 

fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser 

decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Dessa 

forma, a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à esta 

ação de execução em relação à CDA Nº 2014 / 1078469, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o 

reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

o advento do prazo prescricional do crédito tributário. Ressalta-se que 

este Juízo não deu causa à decadência no caso presente, não se 

aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário 

já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e 

que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Assim, com fundamento nos Arts. 156, 

inciso V e 174, ambos do Código Tributário Nacional, combinados com o 

Art. 487, inc. II do CPC/2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº2014 / 1078469, no valor de R$ 799,92-, 

anexada à exordial e, consequentemente, PARCIALMENTE EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Crédito da Fazenda Pública 

Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda 

Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT 

– Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda 

do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, 

DETERMINO a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO 

SISTEMA PJe, incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. 

Considerando que o prazo prescricional se interrompe na data do 

despacho ordenatório da citação, conforme previsão contida no Art. 174 

Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DESTA EXECUÇÃO FISCAL, devendo o 

Sr. Gestor Judicial, após o cumprimento do item I acima, PROCEDER à 

correção do valor desta Ação de Execução Fiscal no Sistema PJe para 

R$1.776,03-, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO) e, em seguida, cumprir o que segue: I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 
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prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 
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eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DE CUIABÁ EXECUTADA: APARECIDA BATISTA RABAIOLI CPF Nº 

325.842.291-53 - CONTRIBUINTE 97543.. CDA's Nºs 2016/1261202; 

2017/1536932 e 2018/1668434. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.23.012.0280.001. VALOR DA CAUSA: R$ 1.613,19- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, tendo como objeto o recebimento de créditos 

representados pelas CDA’s indicadas na inicial, acima especificadas. A 

exordial foi DISTRIBUÍDA em 24/05/2019, pelo Município Exequente (ID 

20224110), diretamente ao Juízo do Gabinete 2 desta Vara Especializada, 

que em 20/07/2019 proferiu DECISÃO, determinando a REDISTRIBUIÇÃO 

destes autos eletrônicos (ID 21084796). Em 20/03/2020 foi certificado pelo 

Sr. Gestor que: “foi utilizada a opção de redistribuição por prevenção em 

razão do sistema não abrir a possibilidade de completar a redistribuição 

por incompetência declarada pela Magistrada Titular da Vara Especializada 

de Execução Fiscal Estadual - Gabinete 2.", sic (ID 30574590), data os 

autos vieram À CONCLUSÃO a este Juízo do Gabinete 1 (ID 33695094). 

Eis o relatório. DECIDO. I. CITE a Parte Executada por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 
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órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 
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localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0037155-19.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/12/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: NEIDE MARIA FERREIRA ZANETTE - ME CNPJ Nº 

05.015.371/0001-60 CDA Nº 20093492 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.851,02- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Observo que esta ação foi proposta pelo ou em relação 

ao ESTADO DE MATO GROSSO. A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 

autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. 

Pois bem. Sabe-se que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, do 

TRIBUNAL PLENO do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a 

instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, 

estabelecendo sua competência para processar e julgar os feitos 

executivos afetos à Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a 

necessidade de regulamentar o sistema de distribuição dos processos 

que tramitam na aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, 

regulamentando a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do 

E. Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 

3/2016-CM, de 19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA 

NATUREZA DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 
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do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005922-24.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEATRICE MARIA REY (EXECUTADO)

ARRUDA CARVALHO & CARVALHO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO CESAR DE ARRUDA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005922-24.1997.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/07/1997 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARRUDA CARVALHO & CARVALHO LTDA - ME, 

JOAO CESAR DE ARRUDA CARVALHO, LEATRICE MARIA REY CNPJNº 

01.319.797/0001-57 CDA Nº 421-95 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR 

DA CAUSA: R$ 47.895,60- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Observo que esta ação foi proposta pelo ou em relação 

ao ESTADO DE MATO GROSSO. A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 

autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. 

Pois bem. Sabe-se que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, do 

TRIBUNAL PLENO do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a 

instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, 

estabelecendo sua competência para processar e julgar os feitos 

executivos afetos à Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a 

necessidade de regulamentar o sistema de distribuição dos processos 

que tramitam na aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, 

regulamentando a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do 

E. Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 

3/2016-CM, de 19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA 

NATUREZA DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 
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realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006511-16.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUARANI COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006511-16.1997.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/07/1997 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GUARANI COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - ME 

CNPJ Nº 01.309.384/0001-91 CDA Nº 000906/97 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 33.470,69- DECISÃO 941 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Observo que esta ação foi proposta pelo ou 

em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO. A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Pois bem. Sabe-se que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, 

do TRIBUNAL PLENO do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a 

instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, 

estabelecendo sua competência para processar e julgar os feitos 

executivos afetos à Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a 

necessidade de regulamentar o sistema de distribuição dos processos 

que tramitam na aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, 

regulamentando a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do 

E. Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 

3/2016-CM, de 19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA 

NATUREZA DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 
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uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0032639-87.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENA I NUNES - ME (EXECUTADO)

ELENA IWAKIRI NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0032639-87.2008.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/12/2008 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ELENA I NUNES - ME, ELENA IWAKIRI NUNES CNPJ 

Nº 01.934.908/0001-35 CDA Nº 200084116 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 44.218,43- DECISÃO 941 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Observo que esta ação foi proposta pelo ou 

em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO. A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Pois bem. Sabe-se que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, 

do TRIBUNAL PLENO do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a 

instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, 

estabelecendo sua competência para processar e julgar os feitos 

executivos afetos à Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a 

necessidade de regulamentar o sistema de distribuição dos processos 

que tramitam na aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, 

regulamentando a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do 

E. Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 

3/2016-CM, de 19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA 

NATUREZA DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 
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Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006501-35.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAX COMERCIO DE ROUPAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006501-35.1998.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/09/1998 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SAX COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ Nº 

36.895.407/0001-71 CDA Nº 000834/98 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Observo que esta ação foi proposta pelo ou em relação 

ao ESTADO DE MATO GROSSO. A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 

autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. 

Pois bem. Sabe-se que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, do 

TRIBUNAL PLENO do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a 

instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, 

estabelecendo sua competência para processar e julgar os feitos 

executivos afetos à Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a 

necessidade de regulamentar o sistema de distribuição dos processos 

que tramitam na aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, 

regulamentando a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do 

E. Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 

3/2016-CM, de 19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA 

NATUREZA DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 
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Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0031223-26.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISNA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0031223-26.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/12/2004 11:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ISNA GOMES DA SILVA CPF Nº 079.223.291-72- 

CONTRIBUINTE 261.821 CDA’s Nºs 1999/35534; 2000/94041; 2001/20878; 

2002/86288;  2003/167033.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.11.036.0240.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 964,44- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 14/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ISNA GOMES DA SILVA – CPF 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA’s Nºs 1999/35534, 2000/94041, 2001/20878, 2002/86288 e 

2003/167033, referentes ao não pagamento IPTU’s do imóvel de Inscrição 

Municipal nº 01.6.11.036.0240.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 

964,44- (ID 28026000, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID’s 28026000, p. 2-5, 28026147). Em 22/03/2005 foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28026000, p. 1), tendo sido expedida 

a Carta de Citação em 23/01/2006 (ID 28026148, p. 3), a qual retornou aos 

autos SEM assinatura de recebimento, conforme AR dos Correios nº 

RL839481866BR (ID 28026148, p. 4). Em 17/05/2007 o Juízo da Segunda 

Vara Esp. da Fazenda Pública determinou a intima do Município Exequente 

para se manifestar nos autos (ID 28026148). Em 31/07/2008 o Município 

Exequente requereu a Citação por Edital (ID 28026148, p. 9), anexando 

Extrato do Contribuinte (ID 28026149, p. 1-6), tendo sido expedido o Edital 

de Citação em 30/10/2009 (ID 28026149, p. 8). Em 16/05/2013 o Juízo da 

Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho de 

ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Art. 1º do Provimento 13/2013 

–CGJ (ID 28026150, p. 3). Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 

12/12/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista 

Vilella (Provimento nº 12/2018 –CM) proferiu decisão REVOGANDO a 

determinação de arquivamento e determinou o cumprimento da decisão de 

intimação do Município Exequente (ID 28026150, p. 4) Em 15/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0031223-26.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28026001). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, em 

que pese ter sido expedido Edital de Citação em 30/10/2009, evidencia-se 

que todos os atos processuais realizados a partir da frustação da citação 

por carta, são NULOS, pois à época a jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido de que para ser deferida a 

citação por edital há necessidade de exaurimento de todos os meios na 

tentativa de localizar o devedor, não bastando o simples retorno do AR 

sem cumprimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse sentido, 

in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. 

CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE 

TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução fiscal a 

citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos 

os meios possíveis à sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem 

que não foram envidados esforços e promovidas as diligências 

necessárias para localização do devedor, impossível a citação por edital. 

Recurso especial não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha 

Martins, DJ de 6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de 

justiça deve preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 

do CPC, de aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 

6.830/1980, art. 1º). 3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 

510.791-GO, desta relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, 

Relator Ministro Paulo Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 

28.6.2004). (negritei). No mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a 

SÚMULA 414 STJ, verbis: “SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” Por 

seu turno, os Arts. 247 e 248 do CPC/1973 são claros quando 

estabelecem: “Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando 

feitas sem observância das prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, 

reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; 

todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que 

dela sejam independentes.” Sobre nulidade da citação efetuada sem as 

prescrições legais, nosso E. Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO OU INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX 

OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 

18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. As alterações 
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introduzidas no CPC pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz 

pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do art. 219). Concretiza-se a 

prescrição se decorrido mais de cinco anos da constituição do crédito e a 

propositura da ação (art. 174, CTN). Não há como falar em inércia do 

Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para o ajuizamento 

e regular andamento do processo cabe ao autor da ação. Não se aplica o 

provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos tributários prescritos.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. GILPERES 

FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado em 31/03/2008, Publicado 

no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - 

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

RECURSO DESPROVIDO. As alterações introduzidas no Código de 

Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz pronuncie de 

ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). Concretiza-se a prescrição se 

decorridos mais de cinco anos da constituição do crédito e a propositura 

da ação, bem como se transcorridos mais de cinco anos sem que tenha 

havido a citação válida do executado (art. 174, CTN). Não há falar em 

inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para 

ajuizamento e regular andamento do processo cabe ao autor do feito.” 

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, 

Ap 90837/2008, Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição. Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Por outro lado, apesar de existir despacho 

determinando o processamento deste executivo fiscal, pretendendo o 

recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 35534 venc. 

29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da referida CDA e a 

data de distribuição desta execução em 14/12/2004, já haviam decorrido 

mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva 

estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – 

C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se que a constituição definitiva do 

crédito tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 

142 do C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do 

envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, verbis: SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do 

IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ 

Além disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” 

Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

pretensão executiva em relação à CDA N° 1999/35534, incorrendo em 

prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo o 

reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta ação 

de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário 

executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos 

REMANESCENTES, inscritos nas CDA’s nºs 2000/94041, 2001/20878, 

2002/86288 e 2003/167033, chega-se à conclusão que no caso concreto 

está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 

22/03/2005, o qual retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 

14/12/2004, e, até a presente data, decorreram mais de QUINZE ANOS 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos ONZE 

ANOS entre a data do último protocolo do Município Exequente 

(31/07/2008), e, até a presente data (27/03/2020), a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente 

desta ação executiva, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 
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Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0031223-26.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ISNA GOMES DA 

SILVA – CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/35534, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas 

CDA’s Nºs 2000/94041, 2001/20878, 2002/86288 e 2003/167033, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO 

de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto que não foi 

possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente, 

conforme AR dos Correios nº RL839481866BR (ID 28026148, p. 4). DEIXO 

de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 964,44-) está abaixo 

de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) 

e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATORIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 
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as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0024603-95.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONICIO ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0024603-95.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/10/2004 09:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DIONÍCIO ALVES FERREIRA CPF NÃO INFORMADO- 

CONTRIBUINTE 15.322 CDA’s Nºs 1999/25384; 2000/82233; 2001/9490; 

2002/70804;  2003/148058.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.23.049.0170.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 824,85- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 14/10/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de DIONÍCIO ALVES FERREIRA – CPF 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA’s Nºs 1999/25384, 2000/82233, 2001/9490, 2002/70804 e 

2003/148058, referentes ao não pagamento IPTU’s do imóvel de Inscrição 

Municipal nº 01.4.23.049.0170.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 

824,85- (ID 28026008, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID’s 28026008, p. 2-5, 28026161). Em 21/06/2007 o 

Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho para 

que fosse certificado a existência de processos por dependência a este 

(ID 28026164), estando certificado a inexistência de processos por 

dependência em 02/04/2009 (ID 28026165). Em 21/05/2009 foi determinada 

a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do 

Art. 174 do CTN (ID 28026167), tendo sido expedida a Carta de Citação em 

21/08/2009, a qual retornou aos autos COM assinatura de recebimento da 

Sra. Neuza G. C. Ferreira em 04/03/2020, conforme AR dos Correios nº 
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RL611557621BR (ID 28026169). Em 24/11/2011 o Juízo da Segunda Vara 

Esp. da Fazenda Pública determinou a intimação do Município Exequente 

para se manifestar nos autos (ID 28026171). Em 15/01/2020 a Secretaria 

deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0024603-95.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 28026009). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Apesar de 

existir despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 25384 

venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da referida 

CDA e a data de distribuição desta execução em 14/10/2004, já haviam 

decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação à CDA N° 

1999/25384, incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo 

a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do 

crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., 

acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição 

no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas CDA’s nºs 

2000/82233, 2001/9490, 2002/70804 e 2003/148058, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a redação 

dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após 

o despacho ordenatório da citação em 21/05/2009, o qual retroage à data 

da distribuição da ação ocorrida em 14/10/2004, tendo a Parte Executada 

sido citada em 04/03/2010, e, até a presente data, decorreram mais de 

DEZ ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. A par do assunto, entendo que não pode a Parte 

Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o 

Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. 

Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos DEZ ANOS entre a data da Citação da Parte Executada 

(04/03/2010), e, até a presente data (27/03/2020), a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente 

desta ação executiva, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 
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suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024603-95.2004.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de DIONÍCIO ALVES FERREIRA – 

CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA do 

crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/25384, e face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 

2000/82233, 2001/9490, 2002/70804 e 2003/148058, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$ 824,85-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito 

em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO 

ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 
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primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0024599-58.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI JOSE DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0024599-58.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/10/2004 09:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DAVI JOSÉ DE MAGALHÃES CPF NÃO INFORMADO 

- CONTRIBUINTE 24.766 CDA’s Nºs 1999/29532; 2000/86977; 2001/13986; 

2002/76753;  2003/155273.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.13.047.0315.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 1.268,67- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 14/10/2004 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de DAVI JOSÉ DE 

MAGALHÃES – CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento 

do crédito inscrito na CDA’s Nºs 1999/29532, 2000/86977, 2001/13986, 

2002/76753 e 2003/155273, referentes ao não pagamento IPTU’s do imóvel 

de Inscrição Municipal nº 01.5.13.047.0315.001, e o valor atribuído à 

causa foi R$ 1.268,67- (ID 28088023, p. 1-2). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28088023, p. 3-5, 

28088790). Em 17/01/2005 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu decisão para que a Secretaria certificasse a existência de 

processos distribuídos por dependência a este (ID 28089241), tendo o 

referido Juízo proferido novo despacho com mesmo teor em 21/06/2007 

(ID 28089242). Em 16/10/2007 foi determinada a citação da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 

28089244), tendo sido expedida a Carta de Citação em 11/12/2007 (ID 

28089245), estando certificado a entrega da referida Carta ao Município 

Exequente (ID 28089246). Em 15/10/2009 o Município Exequente requereu 

a Citação por Edital, nos termos do Art. 8º da LEF (ID 28089247). Em 

18/10/2010 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão para o Município Exequente se manifestar sobre os marcos 

interruptivos da prescrição (ID 28089248). Em 23/11/2010 o Município 

Exequente requereu a Citação da Parte Executada por Carta AR (ID 

28089249). Em 28/11/2011 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu decisão determinando o “cumprimento da determinação 

retro” (ID 28089250). Em 26/06/2019 o Município Exequente requereu a 

Citação da Parte Executada, anexando Extrato do Contribuinte (ID 

28089251). Em 23/07/2019 foi expedida Carta de Citação, a qual foi 

postado nos Correios, SEM informações do retorno do AR (ID 28089252). 

Em 17/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico 

que o Processo nº 0024599-58.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28088024). A 
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competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Apesar de existir despacho determinando o processamento 

deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do crédito tributário 

inscrito na CDA nº 29532 venc. 29/01/1999, observo que entre a data do 

vencimento da referida CDA e a data de distribuição desta execução em 

14/10/2004, já haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de 

qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 

da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança 

do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação à CDA N° 

1999/29532, incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo 

a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do 

crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., 

acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição 

no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas CDA’s nºs 

2000/86977, 2001/13986, 2002/76753 e 2003/155273, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a redação 

dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após 

o despacho ordenatório da citação em 16/10/2007, o qual retroage à data 

da distribuição da ação ocorrida em 14/10/2004, e, até a presente data, 

decorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos CATORZE ANOS entre a data da distribuição 

processual (14/10/2004), e, até a data do último protocolo do Município 

Exequente (26/06/2019), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida 

de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode deixar de registrar que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 
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que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024599-58.2004.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de DAVI JOSE DE MAGALHAES – 

CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA do 

crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/29532, e face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 

2000/86977, 2001/13986, 2002/76753 e 2003/155273, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$1.268,67-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito 

em julgado (ARO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO 

ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO 

ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE 

TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 
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e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503074-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

0503074-74.2015.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/11/2015 

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$22.880,00- 

SENTENÇA 221 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuídos eletronicamente – PJe em 

13/11/2015, por dependência à EXECUÇÃO FISCAL N° 

0500941-59.2015.8.11.0041, pelo BANCO BRADESCO S/A – CNPJ Nº 

60.746.948/0001-12 em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e o valor 

atribuído à causa foi R$22.880,00- (ID 363994). O Banco Embargante 

aduz, em síntese: a carência da ação executiva pela nulidade da CDA por 

ausência de requisitos legais; a existência de fatores externos que 

implicam no aumento do tempo de espera para atendimento nas filas 

bancárias; a exorbitância da multa aplicada em face das circunstâncias do 

caso concreto. A petição inicial veio acompanhada de cópias dos 

seguintes documentos: “Guia das Custas Judiciais” (ID 363993); “Guia do 

Depósito Judicial” (ID 363995); “Comprovante de Recolhimento das Custas 

Judiciais” (ID 363996) e “Instrumento de Procuração” (ID 363997). Em 

12/11/2018 este Juízo proferiu despacho recebendo os Embargos à 

Execução Fiscal com efeito suspensivo (ID 16462556). Em 27/08/2019 o 

Município Embargado apresentou Impugnação, sustentando a ausência de 

juntada de documentos essenciais (processo administrativo); a ausência 

de nulidade ou inexigibilidade do título executivo e a observância aos Arts. 

2º da LEF e 202 do CTN; a legalidade da multa aplicada, face à presunção 

de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e à fiel observância 

ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo; a 

constitucionalidade/legalidade do valor das multas aplicadas, face aos 

princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade (ID 

22934888). Em 25/01/2020 este Juízo determinou que as Partes 

especificassem as provas que ainda pretendiam produzir (ID 27938653). 

Em 30/01/2020 o Município Embargado peticionou nos autos para requerer 

o julgamento antecipado da lide, por não possuir outras provas a produzir 

(ID 28606382). Em 03/02/2020 o Banco Embargante peticionou nos autos 

para informar que não há mais provas a serem produzidas (ID 28740575). 

A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. 

Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que 

instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Alega o Banco Embargante que a 

CDA executada nos autos do PJe nº 0500941-59.2015, v.g., nº 1242954 – 

venc. 15/07/2015, inscrita em 14/08/2015, referente à Dívida nº 23646757, 

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON, Processo Administrativo nº 

86198/2015, data notificação 12/08/2015, Fundamentação Legal: Art. 14, 

Lei nº 8.078, de 11-9-1990, Penalidades: Lei 9.078/90, Art. 56, inciso I, 

Decreto Federal n. 2181/97, Art. 18, I; Art. 24 e 28 Decreto Federal 

2.181/97, em consonância com o Art. 57 Lei nº 8.078/90, anexada à inicial 

da referida Execução Fiscal no ID 318812, “não respeita os requisitos 

exigidos legalmente, visto que esta não mencionada especificamente a 

disposição da lei em que esta fundamentada, conforme expressamente 

exigido art. 202, III, do CTN, b, o que macula, em seu entender, o próprio 

título executivo. Todavia, in casu, verifica-se que a ausência de 

especificação do artigo de lei infringido, limitando-se tão somente a 

menção da lei, bem como a inexistência do número do processo 
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administrativo que originou as CDAs, comprometem essencialmente o 

documento tributário impossibilitando a defesa do Embargante. Isto porque 

não se possibilita ao Embargante analisar a regularidade/legalidade do 

crédito cobrado em razão do fato gerador, vez que não mencionados 

quais os dispositivos de lei foram infringidos com a suposta conduta 

cometida pelo banco Embargante, limitando a CDA em trazer apenas e de 

forma genérica a suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor, 

ao Estatuto do Idoso e a lei municipal.”, sic, ID 363994. Entretanto, sabe-se 

que o Art. 3º da Lei nº 6.830/1980 estabelece a premissa de que a CDA 

regularmente inscrita em dívida ativa goza de presunção relativa de 

certeza e liquidez, que somente pode ser elidida por meio de prova 

inequívoca a ser produzida pela parte executada ou por quem aproveite. 

Pois bem. Evidencia-se, desde logo, dos dados acima informados, que 

foram extraídos por este Juízo da própria CDA executada (ID 318812 dos 

autos da Execução Fiscal), que não assiste razão ao Banco Embargante, 

quando alega que ‘que não mencionados quais os dispositivos de lei foram 

infringidos com a suposta conduta cometida pelo banco Embargante’, 

tendo em vista que o Município Embargado fez constar da CDA executada 

os dispositivos legais tidos por violados (Art. 14 da Lei nº 8.078/1990) e 

as respectivas penalidades aplicáveis (Arts. 56, inc. I e 57 da Lei nº 

8.078/1990 c/c Arts. 18, inc. I, 24 e 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997), 

o que se mostra suficiente para o fim de suprir o requisito legal da 

indicação do fundamento legal da dívida, de forma que não se trata de 

título viciado ou arbitrário, como pretende fazer crer com esta oposição. 

Ademais, o Banco Embargante não se desincumbiu do dever legal, 

estabelecido no Art. 3º da Lei nº 6.830/1980, de juntar aos autos a cópia 

do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa 

questionada, a fim de afastar a presunção relativa de certeza e liquidez 

que recai sobre o lançamento questionado, devendo arcar com o ônus de 

sua inércia. Nesse sentido é a jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À 

REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA 

OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO 

NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA 

DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE 

ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE 

AO CONTRIBUINTE. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa 

aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. "A Certidão de Dívida Ativa goza de 

presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, 

cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso 

imprescindível à solução da controvérsia" (AgInt no REsp 1580219/RS, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/08/2016, DJe 12/09/2016). 3. Embargos de declaração acolhidos. 

Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.” (STJ, 

SEGUNDA TURMA, EDcl no AgInt no AREsp 1203836/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) 

(negritei). Da mesma forma, os argumentos genéricos do Banco 

Embargante no sentido de que deu cumprimento aos termos da Lei da Fila, 

despidos de prova nesse sentido, não se mostram hábeis a afastar a 

presunção de certeza e liquidez que recai sobre a CDA executada, a qual 

deve prevalecer, ante a ausência de prova manifesta em sentido 

contrário. Nesse sentido, a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO 

AUSÊNCIA DE VÍCIO – MULTA APLICADA PELO PROCON - OBSERVÂNCIA 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

DESCUMPRIMENTO DE LEIS QUE REGULAMENTAM O TEMPO DE ESPERA 

NA FILA – REDUÇÃO DA MULTA – VALOR ADEQUADO - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Não 

houve a demonstração de nenhum vício que possa macular o auto de 

infração que desencadeou a multa aplicada pelo Procon. (...) (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves, N.U 0050937-54.2013.8.11.0041, Julgado em 25/09/2018, 

Publicado no DJE 03/10/2018) (negritei). Ademais, destaco que em não 

havendo a demonstração da existência de ilegalidade patente no ato 

administrativo combatido, é vedado ao Poder Judiciário incursionar nos 

critérios de conveniência e oportunidade inerentes ao poder discricionário 

da Administração, sob pena de vulneração ao princípio constitucional que 

assegura a autonomia e a separação dos poderes, conforme a pacífica 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. MULTA DE TRÂNSITO. SUBSTITUIÇÃO POR ADVERTÊNCIA. ART. 

267 DO CTB. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA. SÚMULA 

7/STJ. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que não cabe ao Poder Judiciário a análise 

dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração 

por ocasião do controle de atos discricionários. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ. Na mesma linha: AgRg no REsp 

1.545.710/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 

1º/3/2016. 2. Quanto à interposição pela alínea "c", o Superior Tribunal de 

Justiça entende que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de 

dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os 

paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a 

situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa 

a Corte de origem. 3. Agravo Interno não provido.” (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no AREsp 1488466/SP, 

julgado em 22/10/2019, DJe 06/11/2019). (negritei). Por outro lado, quanto 

à gradação adotada na DOSIMETRIA pela Autoridade Administrativa, 

evidencia-se no caso presente que a multa aplicada possui caráter 

confiscatório, em razão do seu valor excessivo, visto que o Município 

Embargado se valeu do Código de Defesa do Consumidor para sua 

aplicação (ID 318812 dos autos da Execução Fiscal), deixando de 

observar os limites pecuniários impostos pelo Art. 5°, inc. II e III, da Lei 

Municipal n° 4.069/2001, de 12/06/2001, a qual dispõe sobre o atendimento 

de clientes em estabelecimentos bancários que funcionam no Município 

Embargado/Exequente, verbis: “Art. 5°. O descumprimento do disposto 

nesta lei sujeita o estabelecimento infrator à aplicação das seguintes 

penalidades: I - advertência; II - multa de 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais 

de Referência - UFIRs, na primeira reincidência. III - duplicação do valor da 

multa, em caso de nova reincidência...” (negritei). Dessa forma, havendo 

legislação específica sobre o ATENDIMENTO BANCÁRIO nesta Capital, 

compete ao Município Embargado observar os parâmetros impostos pela 

referida lei de regência, qual seja, a aplicação de multa de CINCO MIL 

UFIRs - Unidades Fiscais de Referência -, na primeira reincidência, ou DEZ 

MIL UFIRs, em nova reincidência, em caso de descumprimento do disposto 

na Lei Municipal n° 4.069/2001, as quais deverão convertidas conforme 

disposição do Art. 6°, da Lei Complementar Municipal n° 070/2000, verbis: 

Artigo 6º. Os tributos, multas e demais valores fixados na legislação 

municipal com base em UFIR (Unidade Fiscal de Referência), incluindo-se 

aí quaisquer parcelamentos de débitos, ficam, a partir de 27 de outubro de 

2000, convertidos em Real observando-se para fins desta conversão, a 

equivalência de R$ 1,0641 (Um real e seiscentos e quarenta e um 

milionésimos de centavos) para cada UFIR. § 1º Para o ano de 2001, a 

atualização do valor terá como base a variação acumulada do índice de 

Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, de Janeiro a Novembro de 2000, com 

aplicação a partir de 1º de janeiro de 2001. § 2º Para os anos 

subsequentes, a atualização do valor será de acordo com o disposto no 

artigo 149 da Lei Complementar Nº 43/97, alterado conforme o artigo 7º 

desta lei. Art. 7º Fica alterado o artigo 149 da Lei Complementar nº 043/97, 

que passará a ter a seguinte redação: “Art. 149 Toda e qualquer 

importância devida aos cofres públicos municipais, decorrentes de 

tributos, multas fiscais e faixas de tributação previstas na legislação 

tributária, multas administrativas e preços públicos, e ainda, Dívida Ativa, 

serão expressas na legislação fiscal em moeda corrente, e atualizados 

com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado 

(IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

acumulado de Dezembro do ano anterior a Novembro do ano em curso, 

com aplicação a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Parágrafo 

único: Em caso de extinção do IPCA, a atualização monetária será 

realizada pelo índice que o substituir, ou, em não havendo substituto, por 

índice instituído por Lei Federal.” Dessa forma, no presente caso, o valor 

originário da MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON, a qual foi inscrita em 

14/08/2015, e estabelecido em R$20.000,00- (ID 38812), revela-se valor 

que se revela exorbitante, quando convertida de acordo com os 

dispositivos legais local acima e a orientação firmada em 2010, em sede de 

Recursos Repetitivos – Tema 395 , pela jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE 

APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 

ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 

BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. 
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CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de 

apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu 

valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, 

da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma 

é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com 

valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e 

de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da 

sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte 

consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada 

deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um 

índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de 

referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a 

perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN 

= 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete 

centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e 

desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206). 4. 

Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 

06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 

27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência 

do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela 

Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 

10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária 

dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, 

divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da 

Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 

julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6. A doutrina do tema 

corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E 

a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há 

como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". 

(PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. 

Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado 

editora, 2009, p. 404) 7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como 

valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal 

o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete 

centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse 

que deve ser observado à data da propositura da execução. 8. In casu, a 

demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 

(setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 

2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em ), 

indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período 

entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 

(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do 

referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as 

execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 

(quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o 

valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da 

Lei n.º 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação. 9. 

Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do 

art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1168625/MG, Rel. 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 

01/07/2010). (negritei). Com efeito, multiplicando-se o valor da UFIR de R$ 

328,27-, o valor estabelecido no inciso II do Art. 5º da Lei Municipal n° 

4.069/2001, de 12/06/2001, chega-se ao total de R$1.641,35- (um mil 

seiscentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), para a 

PRIMEIRA REINCIDÊNCIA, e ao total de R$3.282,70- (três mil duzentos e 

oitenta e dois reais e setenta centavos), para o valor estabelecido no 

inciso III do mesmo artigo acima, quando há NOVA REINCIDÊNCIA, pois o 

Banco Embargante deixou de anexar cópia do Processo Administrativo, , 

de forma que inviabilizou ao Juízo analisar o fundamento da aplicação da 

multa no patamar mínimo do inciso II. Evidentemente, tais valores 

referem-se ao período original de 2001, devendo ser corrigido pelo IPCA-E, 

conforme estabelecido no REsp 1168625/MG, acima transcrito, 

chegando-se em 14/08/2015 ao valor de R$8.264,34- (oito mil, duzentos e 

sessenta e quatro reais, e trinta e quatro centavos), de acordo com a 

calculadora do Banco Central do Brasil, acessível pelo site do TJMT – 

C a l c u l a d o r a  d o  C i d a d ã o ,  e m 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?

method=corrigirPorIndice, de acordo com o estipulado no Art. 6º da Lei nº 

10.192, de 14/02/2001 (Plano Real), abaixo: Resultado da Correção pelo 

IPCA-E (IBGE) Dados básicos da correção pelo IPCA-E (IBGE) Dados 

informados Data inicial 06/2001 Data final 08/2015 Valor nominal R$ 

3.282,70 ( REAL ) Dados calculados Índice de correção no período 

2,51754260 Valor percentual correspondente 151,754260 % Valor 

corrigido na data final R$ 8.264,34 ( REAL ) Assim sendo, no caso dos 

autos, inexiste ilegalidade da multa sub judice aplicada pelo PROCON 

MUNICIPAL ao Banco Embargante que infringiu normas previstas no 

Código de Defesa do Consumidor e na Lei Municipal nº 4.079/2001, no 

entanto, compete ao Município Embargado/Exequente se ater aos limites 

pecuniários expressamente delineados pela legislação municipal vigente 

(Lei da Fila), conforme disposição do Art. 30, inc. I, da Constituição 

Federal. Aliás, não é outro o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MULTA 

PROCON - LEI DA FILA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SANÇÃO 

PECUNIÁRIA - VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NO CDC - 

IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE NA LEI 

MUNICIPAL - ARTIGO 5º INCISO II DA LEI 4.069/2001 - REDUÇÃO DO 

QUANTUM CONDENATÓRIO - APELO PROVIDO, EM PARTE - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. A lei municipal disciplina a matéria, referente 

ao tempo máximo de espera em fila de banco, bem assim estabelece o 

valor da multa conforme a aludida legislação.” (TJMT - Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, N.U 

0001781-39.2009.8.11.0041, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 

25/10/2018) (grifei). ISTO POSTO, com fundamento no Art. 5°, inc. III, da 

Lei Municipal n° 4.069/2001 c/c Arts. 6º e 7º da Lei Complementar 

Municipal n° 070/2000, c/c Art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e DECLARO EXTINTA, com resolução de mérito, esta Ação 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 0503074-74.2015.8.11.0041, 

oposta pelo BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ Nº 60.746.948/0001-12, em 

defesa à EXECUÇÃO FISCAL Nº 0500941-59.2015.8.11.0041, que lhe é 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para REDUZIR o valor da MULTA 

ADMINISTRATIVA PROCON, inscrita na CDA Nº 1242954 - venc. 

15/07/2015, por violação à Lei da Fila Bancária, de R$20.000,00-, para o 

valor DEZ MIL UFIR’s em 2001, de acordo com o inciso III, do Art. 5º da Lei 

Municipal n° 4.069/2001, multiplicados pelo valor de R$ 328,27- (STJ - 

Tema 395 ), resultando no valor nominal de R$3.282,70- (três mil duzentos 

e oitenta e dois reais e setenta centavos), valor que ao ser corrigido de 

acordo com o índice IPEC-E, até a data da inscrição da CDA Nº 1242954 

em 14/08/2015 (ID 318812 dos autos da Execução Fiscal Nº 

0500941-59.2015), resultou em R$8.264,34- (oito mil, duzentos e sessenta 

e quatro reais, e trinta e quatro centavos), conforme disposição do Art. 6°, 

da Lei Comp. Municipal n° 070/2000 c/c Art. 149 da Lei Comp. nº 043/1997 

(Código Tributário Municipal), bem como atualização monetária até a data 

da inscrição, conforme acima. CONDENO o Município Exequente ao 

pagamento de honorários advocatícios da Parte Embargante, os quais 

ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor reduzido da Multa acima, 

devidamente corrigida, nos termos do Art. 85, §§ 2º e 3, inc. I, do CPC. 

CONDENO também o Município Embargado ao REEMBOLSO das custas 

processuais, ao Banco Embargante, nos termos do Art. 82, § 2º do CPC. 

Consequentemente, DETERMINO o prosseguimento regular da EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 0500941-59.2015.8.11.0041 e, nos termos do § 2º do Art. 9º 

da LEF, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor Judicial que proceda 

imediatamente à VINCULAÇÃO, aos autos principais da EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 0500941-59.2015.8.11.0041, apenas do valor de R$10.146,87- 

(dez mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), 

correspondente ao valor reduzido da MULTA ADMINISTRATIVA acima, 

corrigido até 30/03/2020, de acordo com a calculadora do Banco Central 

do Brasil, acessível pelo site do TJMT – Calculadora do Cidadão, em 

https:/ /www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publ ico/corr igirPorIndice.do?

method=corrigirPorIndice, abaixo transcrito, a ser retirado do valor de 

R$22.880,00- depositado em Juízo na data de 15/10/2015, conforme ID 

350221, procedendo-se à DEVOLUÇÃO da diferença ao Banco 

Embargante, mediante TED (Transferência Bancária), CERTIFICANDO e 

ANEXANDO nestes autos os respectivos comprovantes (vinculação e 

TED), no PRAZO DE 48 HORAS (Arts. 218 e 233 CPC) (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). A seguir, TRASLADE imediatamente cópia 

desta sentença para os autos da EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0500941-59.2015.8.11.0041 (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO em 
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ambos os autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) . INTIME (PJe) o Banco 

Embargante Executada/Embargante através de seu Advogado Constituído 

(ID 28740575), conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) o Município Exequente/Embargado, através 

do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a Petição de ID 28606382, 

conforme determinam os Arts. 269, § 3º e 270, Parágrafo único, do CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). DEIXO de determinar a REMESSA destes autos 

eletrônicos para reexame ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC a esta sentença, 

proferida parcialmente em desfavor do Município Requerido, vez que o 

valor da condenação está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$522.500,00-, conforme § 3º, inc. II, parte final, do 

Art. 496 do CPC. Após decurso do prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito 

em julgado destes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe do Fórum José Vidal desta 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa Resultado da 

Correção pelo IPCA-E (IBGE) Dados básicos da correção pelo IPCA-E 

(IBGE) Dados informados Data inicial 10/2015 Data final 03/2020 Valor 

nominal R$ 8.264,34 ( REAL ) Dados calculados Índice de correção no 

período 1,22778940 Valor percentual correspondente 22,778940 % Valor 

corrigido na data final R$ 10.146,87 ( REAL ) - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, 

incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título. ... § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou. Art. 85. A sentença condenará o 

vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. ... § 3º Nas 

causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários 

observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os 

seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 

(duzentos) salários-mínimos; ... Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;.. - LEI Nº 

10.192, DE 14/02/2001: Art. 1o As estipulações de pagamento de 

obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas 

em Real, pelo seu valor nominal. ... Art. 6o A Unidade Fiscal de Referência 

- UFIR, criada pela Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será 

reajustada: I - semestralmente, durante o ano-calendário de 1996; II - 

anualmente, a partir de 1o de janeiro de 1997. Parágrafo único. A 

reconversão, para Real, dos valores expressos em UFIR, extinta em 27 de 

outubro de 2000, será efetuada com base no valor dessa Unidade fixado 

para o exercício de 2000. ... - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI 

Nº 8.078/1990: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 56. As infrações das normas de defesa do 

consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas 

em normas específicas: Ver tópico (15722 documentos) I - multa; ... Art. 

57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a 

vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor será aplicada 

mediante procedimento administrativo nos termos da lei, revertendo para o 

fundo de que trata a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, sendo a infração 

ou dano de âmbito nacional, ou para os fundos estaduais de proteção ao 

consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante 

nunca inferior a trezentas e não superior a três milhões de vezes o valor 

do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente que venha 

substituí-lo. - DECRETO FEDERAL Nº 2.181/1997 Art. 18. A inobservância 

das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de 

defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor 

às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no 

processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das 

definidas em normas específicas: I - multa; ... Art. 24. Para a imposição da 

pena e sua gradação, serão considerados: I - as circunstâncias 

atenuantes e agravantes; II - os antecedentes do infrator, nos termos do 

art. 28 deste Decreto. Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste 

Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada 

considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano 

causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a 

condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos 

no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 
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Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0032989-17.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARENIL GOMES FERREIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0032989-17.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/12/2004 15:58:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ARENIL GOMES FERREIRA CAMPOS CPF Nº 

181.745.661-04- CONTRIBUINTE 80.336 CDA’s Nºs 2001/42136; 

2002/114302; 2003/199708. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.22.002.0286.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 2.005,93- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 22/12/2004 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ARENIL GOMES 

FERREIRA CAMPOS – CPF Nº 181.745.661-04, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA’s Nºs 2001/42136, 2002/114302 e 

2003/199708, referentes ao não pagamento IPTU’s dos imóveis de 

Inscrições Municipais nºs 04.1.22.002.0286.001, e o valor atribuído à 

causa foi R$ 2.005,93- (ID 28290034, p. 1-2). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID 28290034, p. 3-6). Em 

15/02/2005 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28290034, 

p. 1), tendo sido expedida a Carta de Citação em 13/07/2005, a qual 

retorno aos autos COM assinatura de recebimento da Parte Executada em 

23/12/2005, conforme AR dos Correios nº RC649612013BR (ID 

28293950). Em 20/02/2006 a Secretaria da Quinta Vara Esp. da Fazenda 

Pública certificou o decurso do prazo da citação SEM manifestações (ID 

28293951). Em 02/05/2006 o Município Exequente requereu a PENHORA 

do imóvel de propriedade da Parte Executada sob o qual incidiu a 

cobrança de IPTU (ID 28293953), o que foi DEFERIDO pelo Juízo da Quinta 

Vara Esp. da Fazenda Pública em 09/07/2007 (ID 28293955), SEM 

informações quanto ao seu cumprimento. Em 06/02/2009 o Município 

Exequente requereu a PENHORA via Sistema BACEN-JUD (ID 28293957), 

anexando Cálculo de Atualização Monetária (ID 28293958). Em 09/01/2012 

o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho 

determinando que os autos aguardassem na Secretaria (ID 28293959). 

Consta nos autos, ID 28293960, Extrato do Contribuinte nº 80336 – datado 

em 16/08/2019 (ID 28293960). Em 23/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0032989-17.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 28290035). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi 

deferida a citação da Parte Executada em 15/02/2005, vigia o Art. 219 do 

CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a citação válida 

interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da 

prescrição retroagia à data da propositura da ação. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. 

anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir 

de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), que após a 

distribuição processual ocorrida em 22/12/2004, houve a citação da Parte 

Executada em 23/12/2005, e, até a presente data já decorreram mais de 

CATORZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos ONZE 

ANOS entre do último protocolo do Município Exequente (06/02/2009), até 

a presente data (30/03/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, 

PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O 

DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO 

PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, 

ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). 

PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 90 de 106



REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode 

olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a 

literalidade deste dispositivo para manter a decisão que decreta a 

prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a 

intimação da sentença para eventual interposição de Recurso de 

Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032989-17.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ARENIL GOMES 

FERREIRA CAMPOS – CPF Nº 181.745.661-04, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 

2001/42136, 2002/114302 e 2003/199708, cujas INSCRIÇÕES COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS 

e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de 

Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município 

Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – 

Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do 

Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 
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custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada, por 

Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 271, e 274, 

todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$ 2.005,93-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO 

ORDINTÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO 

ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE 

TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000),RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 0013485-25.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NESTON COENGA RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0013485-25.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/06/2004 08:59:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALEXANDRE NESTON COENGA RONDON CPF NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 21.259 CDA’s Nºs 1999/27783; 2000/84957; 

2002/74051;  2003/152102.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.42.009.0150.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 542,75- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 29/06/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ALEXANDRE NESTON COENGA 

RONDON – CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do 

crédito inscrito na CDA’s Nºs 1999/27783, 2000/84957, 2002/74051 e 

2003/152102, referentes ao não pagamento IPTU’s dos imóveis de 

Inscrições Municipais nºs 01.4.42.009.0150.001, e o valor atribuído à 

causa foi R$ 542,75- (ID 27996908, p. 1-2). A petição inicial veio instruída 

com as CDA’s acima mencionadas (ID’s 27996908, p. 3-5; 27997594). Em 

06/07/2004 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 27996908, 

p. 1), tendo sido expedida a Carta de Citação em 16/07/2004, a qual 

retorno aos autos SEM assinatura de recebimento visto que o “endereço é 

insuficiente”, conforme AR dos Correios nº RZ66483293BR (ID 27997595). 

Em 28/07/2005 o Município Exequente requereu a citação por Edital da 

Parte Executada (ID 27997596), o que foi DEFERIDO pelo Juízo da Quinta 

Vara Esp. da Fazenda Pública em 08/04/2005 (ID 27997597, p. 2), tendo 

sido expedido o referido Edital em 05/09/2005, o qual foi publicado no DJe 

nº 7228 de 28/09/2005 e seu prazo decorreu SEM manifestações (ID 

27997597, p. 3-9). Em 26/01/2006 o Município Exequente requereu a 

PENHORA do imóvel de propriedade da Pare Executada (ID 27997598), o 

que foi DEFERIDO pelo Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública em 

05/07/2006 (ID 27997600), estando certificado pela Secretaria que DEIXOU 

de cumprir a determinação visto que o Município Exequente não forneceu 

os dados do referido imóvel (ID 27997601, p. 2). Em 06/11/2006 o 

Município Exequente requereu a SUSPENSÃO dos autos pelo prazo de 

seis meses (ID 27997602). Em 09/05/2007 o Juízo da Quinta Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu decisão que DECLAROU PRESCRITO, de ofício, o 

crédito inserido na CDA nº 1999/27783, visto que transcorreram cinco 

anos sem a citação (ID 27997603). Em 17/02/2009 o Município Exequente 

interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando que houve erro na contagem 

do prazo prescricional, visto que a inércia processual se deu por culpa do 

Poder Judiciário (ID’s 27997605; 27997606; 27997607). Em 29/03/2011 o 

Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão que 

DEIXOU DE RECEBER o Recurso de Apelação, por ser a presente 

execução de valor inferior a 50 ORTN’s (ID 27997608), tendo o referido 

Juízo determinado a intimação do Município Exequente em 09/11/2011 (ID 

27997609). Em sede de Regime de Exceção 2018, em 06/11/2018 o MMº 

Juiz de Direito Auxiliar da CM Dr. Aristeu Dias Batista Vilella (Provimento nº 

12/2018 –CM) proferiu despacho para intimar o Município Exequente (ID 

27997610). Em 14/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: 

“Certifico que o Processo nº 0013485-25.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 27996909). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, em que pese ter sido expedido Edital de Citação em 

05/09/2005, evidencia-se que todos os atos processuais realizados a 

partir da frustação da citação por carta, são NULOS, pois à época a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido 

de que para ser deferida a citação por edital há necessidade de 

exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não 

bastando o simples retorno do AR sem cumprimento. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial nesse sentido, in verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução fiscal a citação do devedor 

por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à 

sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem que não foram 

envidados esforços e promovidas as diligências necessárias para 

localização do devedor, impossível a citação por edital. Recurso especial 

não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 

6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS 

MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução fiscal a citação 

do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios 

possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de justiça deve 

preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 do CPC, de 

aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 1º). 

3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 510.791-GO, desta 

relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, Relator Ministro Paulo 

Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.6.2004). (negritei). No 

mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a SÚMULA 414 STJ, verbis: 

“SÚMULA 414 STJ - A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.” Por seu turno, os Arts. 247 e 

248 do CPC/1973 são claros quando estabelecem: “Art. 247. As citações 

e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito 

todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma 

parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.” 

Sobre nulidade da citação efetuada sem as prescrições legais, nosso E. 

Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OU INTERCORRENTE 

- OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. As alterações introduzidas no CPC pela Lei nº 

11.280/06 determinam que o juiz pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do 

art. 219). Concretiza-se a prescrição se decorrido mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação (art. 174, CTN). Não há 

como falar em inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos 

necessários para o ajuizamento e regular andamento do processo cabe 

ao autor da ação. Não se aplica o provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos 

tributários prescritos.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado 

em 31/03/2008, Publicado no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - RECURSO DESPROVIDO. As alterações 

introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam 

que o juiz pronuncie de ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). 

Concretiza-se a prescrição se decorridos mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação, bem como se 

transcorridos mais de cinco anos sem que tenha havido a citação válida 

do executado (art. 174, CTN). Não há falar em inércia do Poder Judiciário, 

porque a prática de atos necessários para ajuizamento e regular 

andamento do processo cabe ao autor do feito.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, Ap 90837/2008, 

Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). (negritei). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 
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por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição. Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Por outro lado, após análise dos autos, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 06/07/2004, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), que após a distribuição processual ocorrida em 

29/06/2004, até a presente data já decorreram mais de VINTE ANOS, sem 

que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par do 

assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado 

no caso concreto o lapso temporal superior aos ONZE ANOS entre a data 

do último protocolo do Município Exequente (17/02/2009), até a presente 

data (30/03/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO 

CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, 

ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO 

ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O 

EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 

2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. 

RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 

46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, 

nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode 

olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a 

literalidade deste dispositivo para manter a decisão que decreta a 

prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a 

intimação da sentença para eventual interposição de Recurso de 

Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 
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dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0013485-25.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ALEXANDRE 

NESTON COENGA RONDON – CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 

2000/84957, 2002/74051 e 2003/152102, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou 

EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia 

perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 

1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, 

visto que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município 

Exequente, conforme AR dos Correios nº RZ66483293BR (ID 27997595). 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 542,75-) 

está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINTÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 
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Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura:Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0012336-67.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIAS DIAS DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0012336-67.1999.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/11/1999 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLOVIAS DIAS DE MOURA CPF NÃO INFORMADO- 

CONTRIBUINTE 55503 CDA Nº 1997/009782. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.14.011.0055.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 226,50- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 30/11/1999 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CLOVIAS DIAS DE MOURA – CPF 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 1997/009782, referente ao não pagamento IPTU do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.8.14.011.0055.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$ 226,50- (ID’s 27977969; 27978564, p. 1-2). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID 27978564, p. 3). Em 

25/05/2000 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 27978564, 

p. 1), tendo sido expedida a Carta de Citação em 03/05/2000, a qual 

retorno aos autos COM assinatura de recebimento da Sra. Maíra Carla 

Rodriguês em 07/08/2000, conforme AR dos Correios sem número (ID 

27978565). Em 02/05/2006 o Município Exequente requereu a PENHORA 

de bens que guarnecessem o imóvel da Parte Executada, conforme limites 

previstos na LEF (ID 27978566), o que foi DEFERIDO pelo Juízo da Primeira 

Vara Esp. da Fazenda Pública em 30/09/2003 (ID 27978567). Em 

22/09/2006 a Secretaria da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública 

certificou que publicou a intimação do Município Exequente para depositar 

o valor referente a diligência do Sr. Oficial de Justiça, no DJe nº 7465 que 

circulou em 26/09/2006, tendo decorrido seu prazo sem manifestação em 

12/01/2007 (ID27978568). Em 15/02/2007 o Juízo da Primeira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu decisão de arquivamento provisório ante a 

inércia do Município Exequente (ID 27978569). Em 29/10/2007 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu sentença, de ofício, 

EXTINGUINDO a presente execução, com julgamento do mérito, face a 

ocorrência da prescrição intercorrente dos autos (ID 27978571). Em 

09/02/2009 o Município Exequente interpôs RECURSO DE EMBARGOS 

INFRINGENTES alegando que a ausência de citação se deu 

exclusivamente por culpa do Poder Judiciário (ID’s 27978573; 27978574; 

27978575; 27978576). Em 17/06/2009 o Juízo da Primeira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu despacho que RECEBE o Recurso interposto nos 

autos, caso tempestivo, bem como determinou a intimação da Parte 

Embargada para impugnar (ID 27978577). Em 28/11/2011 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão que DEU 

PROVIMENTO ao Recurso de Embargos Infringentes, afastando o 

reconhecimento da prescrição e determinando a continuidade processual 

(ID 27978579). Em 06/05/2013 o Município Exequente requereu a 

PENHORA do imóvel sob qual incidiu o IPTU objeto da presente execução 

(ID 27978581), anexando Extrato do Contribuinte nº 55503 e Imagem de 

Satélite (ID 27978582, p. 1-2). Em 20/10/2016 foi certificado a 

REDISTRIBUIÇÃO destes autos a Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública 

para a Vara deste Juízo (ID 27978582, p. 3). Em 14/01/2020 a Secretaria 

deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0012336-67.1999.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 
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MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 27977970). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi 

deferida a citação da Parte Executada em 25/05/2000, vigia o Art. 219 do 

CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a citação válida 

interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da 

prescrição retroagia à data da propositura da ação. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. 

anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir 

de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), que após a 

distribuição processual ocorrida em 30/11/1999, houve a citação da Parte 

Executada em 07/10/2000, e, até a presente data já decorreram mais de 

DEZENOVE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito 

na cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos SEIS ANOS 

entre do último protocolo do Município Exequente (06/05/2013), até a 

presente data (30/03/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, 

PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O 

DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO 

PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, 

ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). 

PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode 

deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 
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Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0012336-67.1999.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CLOVIAS DIAS DE MOURA – 

CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito na CDA Nº 1997/009782, cuja INSCRIÇÃO 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 226,50-) 

está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) 

e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 
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Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0012310-59.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA GONCALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0012310-59.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/01/2005 11:38:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: OLGA GONÇALVES PEREIRA CPF NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 339.594 CDA’s Nºs 2003/148614; 

2003/148615. INSCRIÇÕES MUNICIPAIS Nºs 01.4.24.054.0061.001 e 

01.4.24.054.0074.001- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 1.960,39- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 26/11/2005 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de OLGA GONÇALVES PEREIRA – 

CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito 

inscrito na CDA’s Nºs 2003/148614; 2003/148615, referentes ao não 

pagamento IPTU’s dos imóveis de Inscrições Municipais nºs 

01.4.24.054.0061.001 e 01.4.24.054.0074.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$ 1.960,39- (ID 28367248, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 28367248, p. 3-4). Em 19/05/2005 foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do CTN (ID 27996908, p. 1), tendo sido expedida 

a Carta de Citação em 02/09/2005 (ID 28367628), a qual retorno aos autos 

SEM assinatura de recebimento visto que o “endereço é inexistente”, 

conforme AR dos Correios nº RC649678730BR (ID 28367630). Em 

24/05/2006 o Município Exequente requereu a citação por Edital da Parte 

Executada (ID 28367631), tendo sido expedido o referido Edital em 

03/04/2007 (ID 2836634), o qual foi publicado no DJe nº 8103 de 

28/05/2009 (ID’s 28367636; 28367637) e seu prazo decorreu SEM 

manifestações (ID 28367638). Em 04/05/2012 o Município Exequente 

requereu a PENHORA do imóvel sob o qual incidiu o IPTU objeto da 

presente execução (ID 28367639), anexando Extrato do Contribuinte nº 

370904 em nome do Sr. Antônio Murrer (ID 28367640). Em 24/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0012310-59.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 28367249). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, em 

que pese ter sido expedido Edital de Citação em 03/04/2007, evidencia-se 

que todos os atos processuais realizados a partir da frustação da citação 

por carta, são NULOS, pois à época a jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido de que para ser deferida a 

citação por edital há necessidade de exaurimento de todos os meios na 

tentativa de localizar o devedor, não bastando o simples retorno do AR 

sem cumprimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse sentido, 

in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. 

CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE 

TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução fiscal a 

citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos 

os meios possíveis à sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem 

que não foram envidados esforços e promovidas as diligências 

necessárias para localização do devedor, impossível a citação por edital. 
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Recurso especial não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha 

Martins, DJ de 6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de 

justiça deve preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 

do CPC, de aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 

6.830/1980, art. 1º). 3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 

510.791-GO, desta relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, 

Relator Ministro Paulo Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 

28.6.2004). (negritei). No mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a 

SÚMULA 414 STJ, verbis: “SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” Por 

seu turno, os Arts. 247 e 248 do CPC/1973 são claros quando 

estabelecem: “Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando 

feitas sem observância das prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, 

reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; 

todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que 

dela sejam independentes.” Sobre nulidade da citação efetuada sem as 

prescrições legais, nosso E. Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO OU INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX 

OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 

18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. As alterações 

introduzidas no CPC pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz 

pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do art. 219). Concretiza-se a 

prescrição se decorrido mais de cinco anos da constituição do crédito e a 

propositura da ação (art. 174, CTN). Não há como falar em inércia do 

Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para o ajuizamento 

e regular andamento do processo cabe ao autor da ação. Não se aplica o 

provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos tributários prescritos.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. GILPERES 

FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado em 31/03/2008, Publicado 

no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - 

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

RECURSO DESPROVIDO. As alterações introduzidas no Código de 

Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz pronuncie de 

ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). Concretiza-se a prescrição se 

decorridos mais de cinco anos da constituição do crédito e a propositura 

da ação, bem como se transcorridos mais de cinco anos sem que tenha 

havido a citação válida do executado (art. 174, CTN). Não há falar em 

inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para 

ajuizamento e regular andamento do processo cabe ao autor do feito.” 

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, 

Ap 90837/2008, Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição. Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Após análise dos autos, chega-se à conclusão 

que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que 

se consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação da 

Parte Executada em 19/05/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), que após a distribuição processual ocorrida em 

26/01/2004, até a presente data já decorreram mais de DEZESSEIS ANOS, 

sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par 

do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado 

no caso concreto o lapso temporal superior aos SETE ANOS entre a data 

do último protocolo do Município Exequente (04/05/2012), até a presente 

data (30/03/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO 

CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, 

ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO 

ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O 

EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 

2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. 

RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 

46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, 

nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 
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da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode 

olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a 

literalidade deste dispositivo para manter a decisão que decreta a 

prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a 

intimação da sentença para eventual interposição de Recurso de 

Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0012310-59.2005.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de OLGA GONÇALVES PEREIRA 

– CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 2003/148614 e 2003/148615, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar 

a intimação da Parte Executada por AR, visto que não foi possível 

localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente, conforme AR 

dos Correios nº RC649678730BR (ID 28367630). DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 
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Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$ 1.960,39-) está abaixo de 

quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0028176-44.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OSMAR BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0028176-44.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/11/2004 16:03:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSÉ OSMAR BORGES CPF Nº 071.715.968-00 - 

CONTRIBUINTE 339.594 CDA’s Nºs 1999/33798; 2000/91923; 2001/18736; 

2002/83327;  2003/163295.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.41.009.0202.014- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 9.818,92- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 29/11/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSÉ OSMAR BORGES – CPF Nº 

071.715.968-00, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito nas 

CDA’s Nºs 2003/148614 e 2003/148615, referentes ao não pagamento 

IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 01.4.24.054.0061.001 e 

01.4.24.054.0074.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 9.818,92- (ID 

27975927, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID’s 27975927, p. 3-5; 27976563). Em 20/01/2005 foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do CTN (ID 27976564), SEM informações de seu 

cumprimento. Em 23/05/2007 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu sentença de EXTINÇÃO PARCIAL do crédito executado, 

de ofício, JULGANDO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, ante 

a ocorrência da prescrição do crédito que da data de sua constituição até 

a data desta sentença ainda não havia ocorrido a Citação (ID 27976565). 

Em 19/12/2007 o Município Exequente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO 

alegando que a ausência de citação se deu por culpa do Poder Judiciário 

(ID’s 27976567; 27976568; 27976569). Em 24/06/2009 o Juízo da Primeira 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão que DEIXOU de receber o 

Recurso de Apelação diante de sua impropriedade para reformar 

sentença de extinção parcial (ID 27976570). Em 11/11/2011 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho intimando o 

Município Exequente para EMENDAR Á INICIAL no prazo de dez dias (ID 

27976571). Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 05/12/2018 o MMº 

Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella (Provimento 

nº 12/2018 – CG) proferiu despacho determinando o cumprimento da 

decisão de EMENDA Á INICIAL (ID 27976571, p. 2). Em 14/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0028176-44.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 27975928). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi 

deferida a citação da Parte Executada em 20/01/2005, vigia o Art. 219 do 

CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a citação válida 

interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da 

prescrição retroagia à data da propositura da ação. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. 

anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir 

de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), que após a 

distribuição processual ocorrida em 29/11/2004, até a presente data já 

decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal 

obtivesse êxito na cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a 

Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco 

o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. 

Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos DOZE ANOS entre a data do último protocolo do Município 

Exequente (19/12/2007), até a presente data (30/03/2020) a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual 

inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição 

intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A 

CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE 

INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS 

ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO 

QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA EM 

EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO 

IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, 

REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). 

(negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos 

termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode 

olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a 

literalidade deste dispositivo para manter a decisão que decreta a 

prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a 

intimação da sentença para eventual interposição de Recurso de 

Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 
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“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028176-44.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSE OSMAR 

BORGES – CPF Nº 071.715.968-00, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 2003/148614 e 

2003/148615, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte 

Executada por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$ 9.818,92-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito 

em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO 

ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO 

ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE 

TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 
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interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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