
Status

1007117-52.2017.8.11.0000 (ver 

peça eletrônica)

Ementa

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

Inadmitidos

Número Competência

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES - NUGEP

Constatada a unicidade de entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal sobre a não inclusão das Tarifas de Uso do 

Sistema de Distribuição (TUSD) e de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, 

bem como que a divergência de entendimento reside no Superior Tribunal de Justiça, não se mostra juridicamente admissível a instauração 

do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, visto que se prestaria, ao fim e ao cabo, tão somente para a suspensão dos processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado de Mato Grosso, em prejuízo unicamente dos contribuintes, obrigados a recolher 

tributo acima do valor que o Tribunal entende devido.

De fato, presente a divergência sobre a questão entre a Primeira e a Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça, a instauração do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo Tribunal, não afastaria o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a revelar a 

sua inocuidade para esta finalidade.

Recurso não provido.

Seção de Direito 

Público e Coletivo
Inadimtido

AGRAVO INTERNO — INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA 

DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS INCIDENTE SOBRE A 

ENERGIA ELÉTRICA — UNIDADE DE ENTENDIMENTO DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL — 

DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —INOCUIDADE DA INSTAURAÇÃO DO 

INCIDENTE.



Status

Status

Status

"[...]Discorrem que o Decreto n. 2.468/2010, que Regulamenta as Promoções de Praças na PMMT, dispõe, em seu artigo 4º, o dever de 

contemplar todos os concludentes do mesmo curso de formação em uma só Portaria (Ato), para fins de classificar os concludentes, de 

acordo com as respectivas notas de Curso de Formação, as quais asseguram as suas preferências para ulteriores promoções.

[...]Diante disso, seja por qualquer dos enfoques apresentados, entende-se que não estão presentes os requisitos constantes no artigo 976 do 

CPC, a fim de autorizar a admissão do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Liminar

"[...]Aponta como questão repetitiva a controvérsia consistente na “validade do laudo unilateral apresentado sem que quando de sua 

realização não houve qualquer comunicado à parte contrária, não foi assegurado o contraditório e não houve qualquer participação da parte 

contrária”.

[...] Portanto, sem maiores digressões, não vejo como prosperar o pedido ora formulado, sendo forçoso reconhecer a falta de preenchimento 

dos pressupostos necessários à sua admissibilidade.

Pelo exposto, autorizada pelo artigo 181-G, do RITJ, indefiro liminarmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por absoluta 

ausência dos seus pressupostos."

Inadimitido

Ante o exposto, com fundamento no artigo 181-G, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, indefiro o 

pedido."

Inadimitido

Número Competência

1009332-98.2017.8.11.0000      

(ver peça eletrônica)

Seção de Direito 

Público e Coletivo

1009292-19.2017.8.11.0000 (ver 

peça eletrônica)

Seção de Direito 

Público e Coletivo

Número Competência Decisão Monocrática

Número Competência Liminar

0108406-79.2016.8.11.0000 Tribunal Pleno Inadimitido

“[...] Cuida-se de pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas formulado por Bethânia Brites Borges e Raimunda 

Suany Garcia dos Anjos, tendo em vista as decisões proferidas em ações declaratórias de ilegalidade de greve c.c. declaração incidental de 

inconstitucionalidade com pedido de tutela provisória de urgência, movidas pelo Estado de Mato Grosso em face de todos os sindicatos e 

associações que aderiram ao movimento grevista em prol do RGA.

[...] À vista do exposto, rejeito liminarmente o presente pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas formulado 

por Bethânia Brites Borges e Raimunda Suany Garcia dos Anjos, com fundamento no inciso I do art. 181-G do Regimento Interno do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ilegitimidade das partes.”



Status

Status

Inadimitido

Status

Status

I - Das cópias dos inúmeros recursos de agravos de instrumentos colacionados com a inicial não se verifica nenhuma decisão definitiva 

reconhecendo ou não a caducidade do Decreto Estadual de nº 1.796/1997, mas sim, tão somente, argumentações de passagem, em juízo de 

cognição sumária, isto é, em análise liminar, que não bastam para evidenciar o risco de decisões conflitantes que militem contra a isonomia e 

a segurança jurídica.

II - Tendo em conta a ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conforme o disposto no artigo 976, inciso II, do Código de 

Processo Civil, este Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR não deve ser admitido."

Seção de Direito 

Público
Inadimitido1007034-02.2018.8.11.0000

Número Competência Ementa"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR -   NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE 

ADMISSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA NO DISPOSTO DO ARTIGO 976, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA 

DE DECISÕES CONFLITANTES ACERCA DA CADUCIDADE OU NÃO DO DECRETO ESTADUAL DE Nº 1.796/1997 - INCIDENTE NÃO 

ADMITIDO"

0141674-27.2016.8.11.0000
Turma de Câmaras 

Criminais Reunidas

“[...] INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – NECESSIDADE DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO 

TRIBUNAL PARA SUA INSTAURAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE AUTÔNOMA – INCIDENTE NÃO CONHECIDO. O IRDR – 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – pressupõe a existência de um processo principal pendente de julgamento no Tribunal, onde 

é instaurado. Descabe a provocação autônoma do IRDR, diante da necessidade de existência de uma causa-piloto para seu julgamento.”

Número Competência Ementa

0126391-61.2016.8.11.0000 Tribunal Pleno Inadimitido

Número Competência Liminar

“[...] Pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – formulado pelo SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO (SINTAP), no qual pretende 

“buscar isonomia e segurança jurídica no tratamento das Ações Declaratórias de Ilegalidade de Greve c/c Declaração Incidental de 

Inconstitucionalidade com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movidas pelo Estado de Mato Grosso em face dos sindicatos e 

associações profissionais que aderiram ao movimento paredista pelo RGA”. 

[...] Com essas considerações, INDEFERE-SE liminarmente o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, por ausência de 

pressupostos (RITJMT, art. 181-G).”

Número Competência Ementa
" INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS DOS 

ARTIGOS 976, IRDR NÃO CONHEÇO."

"[...] Aponta como questão repetitiva a possibilidade ou impossibilidade de que um advogado destituido por seu cliente venha a postular a 

fixação de verba honorária sucumbencial a seu favor sem a necessidade de ajuizamento de ação própria."

Inadimitido
Seção de Direito 

Privado
57623/2018


