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Iniciais – Cíveis – Ação Declaratória Emídio Crisóstomo e outros – 14.06.2017 
 

EXMº. SR. (ª) DR. (ª) JUIZ (ÍZA) DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE COMODORO – ESTADO DO MATO GROSSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EMÍDIO CRISÓSTOMO BARBOSA e sua esposa VANILDA 

LEONIZIA BARBOSA, brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal 
de bens, anterior à Lei 6.515/77, ele notário, ela professora, ele portador do RG 
n° 106.461/SSP/MT, CPF n. 079.453.961-00, ela portadora do RG nº 
096.449/SSP/MT e CPF n. 814.787.551-72, residentes e domiciliados na Rua 
Major da Mata n. 637, Centro, CEP 78.770-000, município de ALTO GARÇAS - 
MT, vêm, com o devido respeito e acatamento, à honrosa presença de Vossa 
Excelência, com fulcro no art. 166, II e seguintes da Lei Substantiva Civil e art. 
319 e seguintes da Lei Adjetiva Civil, e demais dispositivos legais pertinentes à 
matéria, propor 
 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO 

CUMULADA COM PERDAS E DANOS 
 

Contra as pessoas de BRAZ FERNANDES DA CUNHA e sua esposa 

FRANCISCA CÂNDIDA CAMARGO DA CUNHA, brasileiros, casados, ele 

pecuarista, portador do RG n 6.813.067 – SSP/SP e CPF n. 260.414.648-72, ela 

do lar, portadora do RG n. 10.815.706-SSP/SP e CPF n. 383.445.561-04, 
residentes e domiciliados na Rua D. Camilo, Casa 15, Quadra 25, Bairro Maringá 

II, CEP 78.120-458, Várzea Grande – MT; e 

HARMONIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita na CNPJ sob o n. 01.646.341/0001-00, JUCEMAT n. 
51200620365 – 14.10.1996, estabelecida na Rua Isaac Póvoas n. 1.114, Centro, 



 
 

_________________________________________________________________________ 
Rua Rui Barbosa nº 597, Arigolândia, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-010 – Fone: (69)3224 4801/3301-7953 

E-mail: segismundo.advogados@gmail.com 

2 

ERNANDE SEGISMUNDO  OAB/RO 0532 

FABRÍCIO FERNANDES  OAB/RO 1940 

DANIEL GAGO   OAB/RO 4155 

CEP 78.045-440, Cuiabá – MT, pelas razões de fato e de direito a seguir 
articuladas. 
 
 

I – DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO. 
 
 
 A presença da pessoa física e da pessoa jurídica no polo 
passivo da presente ação se impõe em razão da comunhão de obrigações em 
relação à lide, de acordo como dispositivo do art. 113, I do CPC, verbis: 
 
 

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, 
ativa ou passivamente, quando: 

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; 

 
 
 É que após adquirir de modo fraudulento o imóvel rural cuja 
declaração de nulidade da transferência constitui objeto desta lide, o Primeiro 
Requerido promoveu a unificação do imóvel com outros quatro imóveis vizinhos, 
igualmente adquiridos de modo fraudulento e posteriormente transferiu a 
titularidade do bem unificado para a Empresa, Segunda Requerida, conforme 
restará demonstrado à frente, com as respectivas provas do alegado. 
 
 
 Deste modo, os efeitos da r. sentença que será exarada 
neste feito afetará inevitavelmente os ilícitos interesses de ambos os requeridos, 
motivo pelo qual o litisconsórcio passivo se apresenta inevitável. 
 
 

II -  DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
 
 

 Inicialmente cumpre consignar que os Requerentes têm 

interesse na realização da audiência de conciliação ou de mediação, conforme 
preceitua o artigo 319, VII do Código de Processo Civil, haja vista que buscam a 
composição do litígio mesmo através de celebração de acordo, no sentido de 
resolver a pendência objeto da demanda em tela. 
 
 

III - DO ARTIGO 319 DO CPC. 
 
 
 Informam os Autores que todos os requisitos necessários 
para a admissibilidade da peça exordial encontram-se devidamente presentes 
nesta peça, com exceção do endereço eletrônico das partes Requeridas, cuja 
obtenção restou impossibilitada. 
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 No entanto tal fato não é passível de ocasionar nenhum 
prejuízo ao regular processamento e prosseguimento do feito, nos termos do 
parágrafo 2º do artigo 319 do NCPC. 
 
 

IV - DA DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE. 
 
 
 Por oportuno, reitera a fé pública do advogado quando da 
juntada de reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou 
particular nos autos, na forma preconizada pelo o Art. 425 VI do Novo CPC, 
verbis: 
 
 

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: 
... 

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, 
quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério 
Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas 

procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a 
alegação motivada e fundamentada de adulteração.1 

 
 
 Corroborando ainda com tal normativa, de forma 
extremamente clara e especifica, a legislação atinente a informatização dos 
processos judiciais determina que serão considerados originais para todos os 
efeitos legais os documentos produzidos eletronicamente, do mesmo modo como 
determina que os documentos digitalizados tendo a mesma força probante dos 
originais: 
 
 

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos 
eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta 

Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. 
 

§ 1º. Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos 
órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas 
procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por 

advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, 
ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o 
processo de digitalização.2 

 
 
 Sendo certo que a finalidade desta, dentre outras, 
certamente visa facilitar a instrução processual por parte do Poder Judiciário, 
bem como baratear o custo e retirar das serventias judiciais a sobrecarga de 
trabalho que gera a autenticação de peças de processos. 
 
 

                                                      
1 Os grifos são do subscritor. 
2 Os grifos são do subscritor. 
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 Por conta disso, uníssono é o entendimento das Cortes 
superiores do país quanto ao recebimento como originais de todo e qualquer 
documento digital de origem física, desde que não lhe recaia alguma suspeita de 

fraude. Conforme julgados do STJ, a ver: 
 
 

DIREITO INTERNACIONAL. PROCESS UAL CIVIL. SENTENÇA ESTRANGEIRA 

CONTESTADA. DIVÓRCIO. DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NA FORMA. DA LEI 

11.419/2006. AUTENTICIDADE COMO ORIGINAIS. PRECEDENTES. REQUISITOS DE 

HOMOLOGAÇÃO PRESENTES. 

1. Cuida-se de pedido de homologação de sentença estrangeira de divórcio consensual, 
no qual é indicado apenas um óbice formal, consubstanciado na alegação de que 
somente os documentos produzidos eletronicamente, de forma direta, poderiam ser 
considerados como originais. 

2. Segundo o § 2º do art. 11 da Lei n.  11.419/2006, os documentos digitalizados, ou seja, 
aqueles que possuíam suporte físico inicial e foram, posteriormente, vertidos na forma de 
documentos eletrônicos, possuem a mesma força probante dos originais físicos e dos 
documentos com assinatura digital que foram produzidos diretamente de forma 
eletrônica. Precedentes: SEC 7.811/EX, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 
15.8.2013; SEC 7.878/EX, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 1º.7.2013; 
SEC 6.647/EX, Rel. Ministro Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 12.6.2013; e 
SEC 7.124/EX, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 10.5.2013. 

3. A homologação de acordo de dissolução de casamento com partilha de bens 
nacionais, realizada de forma inequivocamente consensual no estrangeiro, não ofende a 
soberania pátria. Precedentes: SEC 7.173/EX, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte 
Especial, DJe 19.8.2013; e SEC 5.822/EX, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, 
DJe 28.2.2013. Pedido de homologação deferido. 

(STJ - SEC 8810 EX 2013/0110852-1, CE - CORTE ESPECIAL, Relator: Ministro 
HUMBERTO MARTINS, DJe 16/10/2013). 
 
 

SENTEÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. DIVORCIO. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DA RES. 9/2005. HOMOLOGAÇA0 DEFERIDA. 

1. Observados os pressupostos indispensáveis ao deferimento do pleito previstos nos 
artigos 5o. e 6o. da Resolução 9/05 desta Corte. 

2. Descabe o questionamento quanto à autenticidade dos 11.419/06 para processamento 
na forma eletrônica. 

3. Homologação de sentença estrangeira deferida. 

(STJ - SEC 7124 EX 2012/0129238-0, CE - CORTE ESPECIAL, Relator: Ministro 
NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, DJe 10/05/2013). 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA PROFERIDA NOS ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA. DIVORCIO CONSENSUAL. AUTENTICIDADE DOS 

DOCUMENTOS ELETRONICOS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSENCIA DE NULIDADE. 

VIOLENCIA DOMESTICA. 

1. A sentença estrangeira, proferida pela autoridade competente, transitou em julgado, 
está autenticada pelo cônsul brasileiro e traduzida por tradutor juramentado no Brasil. 
Houve regular citação no processo alienígena (fl. 50), ademais a sentença estrangeira 
não ofende a soberania ou a ordem pública. 

2. É tranquila a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de se questionar 
a autenticidade dos documentos que são enviados eletronicamente ou digitalizados, 
ambos em obediência à forma prevista na Lei 11.419/2006. 

3. No caso, trata-se de ação de divórcio em que a requerente relata já não ter nenhum 
contato com o réu há sete anos, valendo salientar a circunstância segundo a qual, 
havendo ela sido vítima de violência doméstica, a Corte americana expediu ordens 
proibindo o requerido “de abusar da requerente”, de “entrar em contato com a 
requerente”, bem como de “sair e permanecer fora da residência da requerente” (fls. 64-
65). Não há, assim, razão alguma que justifique venha a autora a saber do paradeiro de 
seu ex-cônjuge, afigurando-se correta a citação por edital. 
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4. Homologação da sentença estrangeira deferida. 

(STJ - SEC 9853 EX 2013/048608-6, CE - CORTE ESPECIAL, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, DJe 28/10/2014). 
 
 
 Oportuno ainda destacar que, por ser documento de munido 
da mais pura fé pública, deverá ser presumida a veracidade das informações 
nele vinculadas, nos termos do Art. 374, inciso IV também do CPC, verbis: 
 
 

Art. 374. Não dependem de prova os fatos: 
... 

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. 

 
 
 Trata-se em verdade de presunção juris tantum, expressão em 
latim cujo significado literal é “apenas de direito”, consistindo basicamente na 
presunção relativa, válida até prova em contrário. 
 
 
 Desta feita, o subscritor declara serem autênticos e 
verdadeiros todos os documentos acostados à exordial como cópias reprográficas, 
conforme preconiza o inciso IV, do artigo 425 do CPC, estando ciente das 
responsabilidades legais pertinentes, pelo que requer, que as cópias apresentadas 
produzam os exatos mesmos efeitos de suas vias originais, eis que apresentadas por 
advogado com plenos poderes para gerar a indiscutível validade ao seu conteúdo. 
 
 

V - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 
 
 
 O valor do alqueire do imóvel objeto desta lide, localizado no 

Arco de Fogo da produção da soja no município de Comodoro – MT, na divisa com o 
Estado de Rondônia, está girando em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o 
que perfaz o valor de R$ 20.661,15 (vinte mil, seiscentos e sessenta e um reais e 
quinze centavos) o hectare, visto que 1 alqueire equivale a 2,42 hectares. 
 
 

 Deste modo, possuindo imóvel 1.102,74,02 ha (hum mil, cento 
e dois hectares, setenta e quadro ares e dois centiares), tem-se que o valor de 

mercado da terra equivale a R$ 22.783.885,00 (vinte e dois milhões, setecentos e 

oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), importando, deste modo, as 

custas processuais iniciais no valor de R$ 112.006,32 (cento e doze mil, seis reais 

e trinta e dois centavos), de acordo com a Tabela B – Custas na Primeira Instância 
da Tabela de Custas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de 
Justiça do Estado do mato Grosso. 
 
 
 Sucede que, na condição de aposentado e percebendo 

proventos mensais brutos da ordem de R$ 11.338,01 (onze mil, trezentos e trinta e 

oito reais e um centavo), restando-lhe líquido a importância mensal de R$ 9.149,93 
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(nove mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e três reais), o recolhimento de 

custas no importe de R$ 112.006,32 se apresenta absolutamente impossível. 
 
 
 Por outro lado, sabe-se que a Constituição Federal elencou no 
rol de direitos e garantias fundamentais em seu art. art. 5º, LXXIV a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos. 
 
 
 Com efeito, cumpre destacar que os autores se apresentam 
tecnicamente pobres na acepção jurídica do termo, em razão do altíssimo valor da 

causa e do expressivíssimo valor das custas judiciais iniciais, nos moldes do artigo 

98 do CPC, o que impõe requerer, desde já, os benefícios da Justiça Gratuita, pelo 
prejuízo que o recolhimento das custas deste processo causaria, por meses a fio, à 
sobrevivência própria e de sua família. 
 
 

 Para tanto, a procuração outorgada aos advogados contém 

poderes para o requerimento da Gratuidade da Justiça, motivo pelo qual o 
presente requerimento se apresenta com os efeitos de Declaração de 
hipossuficiência como forma de expressão da verdade, ciente de que a inveracidade 
das informações ora prestadas serão fatalmente cominadas sob as penas da lei. 
 
 
 Nesta quadra fática, os arts. 98 e 99 do CPC estabeleceram 
novos critérios a regular o deferimento da gratuidade da justiça, que são os 
seguintes, verbis: 
 
 

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 
 
 

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 
... 

§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 

§ 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural. 

§ 4º. A assistência do requerente por advogado particular não impede a 

concessão de gratuidade da justiça. 

 
 
 Na esteira do novo ambiente processual brasileiro, com a 
edição do novo CPC, a jurisprudência vem acolhendo bem as novas regras e 
aplicando-as com o rigor que cada caso exige, a exemplo dos seguintes precedentes 
paradigmáticos. 
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PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUITÁRIO SUSPENSA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

1. Gratuidade da justiça deferida, vez que se presume verdadeira a alegação de 

insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural (NCPC, art. 99, § 3º). 

2. O ônus da sucumbência está subordinado ao princípio da causalidade, devendo 
ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da ação. 

3. No caso, o exequente deve arcar com o pagamento da verba honorária, vez que à 
época da propositura da execução estava suspensa a exigibilidade do crédito 
tributário, pelo parcelamento. 

4. Apelação provida.  

(TRF1, AC 0063136-05.2010.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 
HERCULES FAJOSES, Rel. Conv. JUIZ FEDERAL BRUNO CÉSAR BANDEIRA 
APOLINÁRIO (CONV.), SÉTIMA TURMA, e-DJF1 de 18/08/2017).3 

 
 
 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO. AGENTE DE SAÚDE. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 

DEFERIMENTO. 

1. Nos termos art. 99 do Código de Processo Civil, o juiz somente pode indeferir o 
pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a 
falta dos pressupostos legais para a concessão desse benefício. 

2. Na espécie, demonstrando os autos que estão supridos os pressupostos do art. 98 
do Código de Processo Civil ("A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."), deve 
ser deferida essa pretensão. 

3. Apelação conhecida e provida, para assegurar ao autor o benefício da justiça 

gratuita e determinar o retorno dos autos à origem, para que a causa mereça 

regular julgamento. 

(TRF1, AC 0088375-06.2014.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 
KASSIO NUNES MARQUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 de 21/06/2017).4 

 
 
 
 No presente caso, trata-se de cidadão já em idade avançada, 
já aposentado, que depende exclusivamente de seus proventos para manter seu 
núcleo familiar. 
 
 
 Desta forma, caso não fosse deferida a assistência jurídica 
gratuita não seria possível ao requerente promover a presente demanda em razão do 
astronômico valor dado à causa, vinculado aos atos jurídicos administrativos que se 
pretende a declaração de nulidade, o que decerto feriria o direito fundamental de 
acesso à jurisdição. 
 
 
 À vista disso, uma vez comprovado que o requerente não 
possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao sustento 

                                                      
3 Os grifos são do subscritor. 
4 Os grifos são do subscritor. 
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do núcleo familiar, requer a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, nos 
termos dos dispositivos dos arts. 98 e 99 do CPC. 
 
 

VI DOS FATOS. 
 
 
 Os Requerentes são senhores e legítimos proprietários de 
uma área de terras rurais, localizada no Município e Comarca de Comodoro, estado 
de Mato Grosso, adquirida através do Título Definitivo n. 003012 expedido pelo 

Instituto de Terras de Mato Grosso — INTERMAT, em data de 20.11.1990 (Anexo 

06.1 e 06.2), tudo conforme consta da Certidão de Inteiro teor expedida pelo CRI de 

Pontes e Lacerda/MT, consistente em 1.102.74,02 ha (um mil, cento e dois hectares, 
setenta e quatro ares, dois centiares), imóvel denominado Crisóstomo, objeto da 

matricula 11.783, em nome do Autor Emídio Crisóstomo Barbosa (Anexo 06.1.). 
 
 
 Assim não resta a mais remota dúvida quanto à relação 
dominial existente entre os Requerentes e o imóvel acima descrito. 
 
 
 Com o objetivo de instruir o processo de Ratificação de Área, 
uma vez que, a mesma se encontram na faixa de fronteira, impondo, portanto, a 
ratificação por imposição legal, os requerentes solicitaram junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Certidão do referido 
imóvel, quando então foram surpreendidos com a constatação de que referido bem 
havia sido transferido, não se sabendo como nem por que ao primeiro requerido, no 

dia 04.05.2001, mediante Escritura de Compra e Venda lavrada perante o Cartório 

do 1ª Ofício de Jaciara – MT (Anexo 08). 
 
 
 Os Requerentes, em momento algum, alienaram a qualquer 
título e forma a quem quer que fosse referido imóvel, muito menos ao primeiro 
requerido, a quem sequer conheciam ou conhecem. 
 
 
 Os Autores eram detentores da posse mansa e pacifica do 
imóvel, adquiridos junto ao INTERMAT, através de Título Definitivo expedido por 

aquele Órgão, conforme comprovam os documentos colacionados (Anexo 06.2 e 

06.3). 
 
 
 O primeiro requerido, na tentativa de dificultar a anulação do 

ato fraudulento praticado, promoveu no dia 05.11.2001 a unificação do imóvel objeto 
da lide com outras quatro propriedades vizinhas, transferidas igualmente de modo 

fraudulento (Anexo 09), gerando deste modo um único imóvel denominado ‘Fazenda 
Estreito II’, em nome de BRAZ FERNANDES DA CUNHA e sua mulher FRANCISCA 

CÂNDIDO DA CUNHA, com área total de 5.892.72,69 ha (cinco mil, oitocentos e 
noventa e dois hectares, setenta e dois ares, sessenta e nove centiares) matriculada 

sob o n. 15.782 perante o CRI do 1º Ofício da Comarca de Pontes de Lacerda – MT, 

de acordo com a prova colacionada (Anexo 09). 
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 Uma vez unificadas as cinco propriedades, inclusive o imóvel 

objeto da presente lide, o primeiro requerido promoveu no dia 13.06.2003 a venda do 
imóvel unificado para a segunda requerida de acordo com a Escritura lavrada às fls. 
198, 199, 200 e 201 do livro 198-A, do Cartório do Serviço Notarial do 3º Ofício da 

Comarca de Cuiabá-MT – Maria Isabel Barros Maciel – Tabeliã Titular (Anexo 38 - 

fls. 314/317) e o respectivo Registro na Inscrição do imóvel (Anexo 09). 
 
 
 Tais negócios, no entanto, padecem do insuperável vicio de 

nulidade absoluta em razão da fraude perpetrada pelo Primeiro Requerido contra 
direitos dos Requerentes, conforme restará demonstrado a seguir. 
 
 

a)   Da Representação dos Autores perante o Juízo Corregedor do 

Cartório e do respectivo Processo Administrativo. 
 
 
 O imóvel objeto desta ação, constituía o único bem dos 
requerentes, que dado a falsificação de suas assinaturas ficaram em verdadeiro 
estado de angústia e desespero e uma vez descoberta toda a fraude o primeiro 

Requerente protocolizou Representação no dia 13.11.2003 perante o Juízo Diretor 
do Foro da Comarca de Jaciara-MT contra a Tabeliã e o Tabelião Substituto do 
Cartório do 1º Ofício da Comarca de Jaciara, requerendo apuração do caso e 
providências contra os notários na esfera administrativa. 
 
 
 Recebida a Representação do Autor, a Digníssima Juíza 

Diretora do Foro editou a Portaria n. 185/03/DF, determinando a instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar, tombado sob o n. 082/03, conforme se 

depreende pela cópia integral daqueles autos administrativos – Fl. 02 do Anexos 10 

a 13. 
 
 
 Destaque-se a Conclusão daquela Digníssima Magistrada na 

fl. 122 - Anexo 13, é que a escritura de venda e compra – Anexo 11 – é fruto da 
mais absoluta fraude, verbis: 

 
 

O referido Processo administrativo foi instaurado através da Portaria deste juízo sob 
n. 185/03/DF, de 14.11.03, tendo em vista o despacho desta magistrada exarado na 
petição protocolizada sob n.º 8222, de 13.11.03, autos de Representação que Emídio 
Crisóstomo Barbosa move em desfavor de Lúcia Victor Coelho e Eurico Victor de 
Oliveira, respectivamente, Tabeliã e Substituto do Cartório de Registro de Imóveis 
desta Comarca, onde há afirmação de lavratura de escritura falsa de um imóvel rural 
de propriedade do requerente Emídio Crisóstomo Barbosa. 
 
Durante a Correição Extraordinária naquele Cartório, compareceram o Sr. Emídio 
Crisóstomo Barbosa e o Sr. Osmar Takayuki Ida, que fizeram, pessoalmente a esta 
magistrada a denúncia da falsidade daquele ato. Na mesma data, o Sr. Emídio fez 
protocolizar a Representação que serviu de fundamento para a instauração do 
Processo Administrativo. 
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Foi constatado, ainda, que a aludida escritura foi lavrada pelo Sr. Eurico Victor de 

Oliveira, às fls. 131vº, do Livro 040, em 04/05/01. E, é absolutamente nítida a 

falsificação da assinatura do outorgante vendedor Emídio Crisóstomo Barbosa, 

cuja conferência foi feita por esta magistrada, de pose dos seus documentos 

pessoais.5 

 
 

02.  Da Medida Cautelar Inominada proposta pelos Requerentes. 
 
 

 Antes, porém, no dia 06.08.2002, os Requerentes, 
juntamente com os demais proprietários lesados pela fraude na transferência de 
suas respectivas propriedades propuseram perante esta Comarca de Comodoro 

uma Ação Cautelar Inominada contra EDSON CORTS LEAL e BRAZ 

FERNANDES DA CUNHA, tombada sob o n. 209/CI/2002 de acordo com a cópia 

integral do processo – Anexos 14 a 23. 
 
 
 O objeto daquela medida cautelar inominada, de acordo 

com o respectivo Pedido – fl. 13 – era a declaração da indisponibilidade do bem 
imóvel objeto das matrículas 15782 r 15783 do CRI de Pontes e Lacerda, 
determinando-se a averbação nas respectivas matrículas, bem como a 
publicação da decisão nos jornais de maior circulação da Capital, com o fito de 
impedir que os requeridos alienassem os bens a terceiros. 
 
 

 Curiosamente, após seis anos e nove meses de 

tramitação, referida Ação Cautelar inominada foi extinta sem julgamento de 

mérito, quando o MM. Juízo descobriu que a pretensão buscada pelos autores 

daquela ação seria viável apenas e tão somente através de ação principal – fl. 

306/307 - Anexo 26. 
 
 

03. Da Ação Anulatória proposta pelos Requerentes. 
 
 
 Por fim, os Autores manejaram ainda uma Ação Anulatória 

de Ato Jurídico Cumulada com Perdas e Danos no dia 03.04.2003, juntamente 
com outras oito pessoas, todas lesadas por fraudes na transmissão das 
respectivas propriedades pelos mesmos requeridos, conforme se verifica pela 

cópia integral dos quatro volumes daqueles autos, tombado sob o n. 060/CI/2003 

colacionados nos Anexos 28 a 28. 
 
 

 Tal qual a Cautelar manejada, passados dez anos, a ação 

anulatória foi extinta sem julgamento de mérito, cuja Sentença foi prolatada no 

                                                      
5 Os grifos são do subscritor. 



 
 

_________________________________________________________________________ 
Rua Rui Barbosa nº 597, Arigolândia, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-010 – Fone: (69)3224 4801/3301-7953 

E-mail: segismundo.advogados@gmail.com 

11 

ERNANDE SEGISMUNDO  OAB/RO 0532 

FABRÍCIO FERNANDES  OAB/RO 1940 

DANIEL GAGO   OAB/RO 4155 

dia 11.01.2013 nas fls. 763/781 daqueles autos – Anexo 58, em razão de 
diversos equívocos procedimentais, conforme se constata  
 
 
 Frustrados e desestimulados, os Requerentes reuniram 
forças depois de quatro anos para propor a presente ação, de acordo com os 
fundamentos jurídicos que passam a expor. 
 
 

VII – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA AÇÃO. 
 
 

 O ato praticado pelos requeridos é nulo de pleno direito, 
de sorte que a ação declaratória de nulidade da escritura pública de venda e 

compra do imóvel, é fundada na falsidade das assinaturas dos proprietários, 

portanto com arrimo na impossibilidade jurídica e na ilicitude do objeto. 
 
 
 A lição do clássico WASHINGTON DE BARROS 
MONTEIRO6, ao ensinar sobre os elementos constitutivos do negócio jurídico, 
pontifica o seguinte, verbis: 
 
 

Os primeiros são elementos essenciais; a estrutura do ato, que lhe formam a 

substancia sem os quais o ato, não existe. Numa compra e venda por exemplo, 

os elementos essenciais são a coisa, o preço e o consentimento. Faltando um 

deles, o ato não existe. 

 
 
 Ao examinar o dispositivo do art. 166 do Código Civil, 
RICARDO FIÚZA7 alerta sobre o conceito de nulidade, verbis: 
 
 

Nulidade é a sanção, imposta pela norma jurídica, que determina a privação 

dos efeitos jurídicos do ato negocial praticado em desobediência ao que 

prescreve. 

 
 
 A respeito dos efeitos da nulidade absoluta, RICARDO 
FIÚZA8 pondera ainda na mesma obra o seguinte. 
 
 

Com a declaração da nulidade absoluta do negócio jurídico, este não produzirá 

qualquer efeito por ofender princípios de ordem pública, por estar inquinado 

por vícios essenciais. 
 

                                                      
6 Curso de Direito Civil, v. 1º, 28ª ed., São Paulo: Saraiva, p.176) 
7 Código Civil Comentado - Coordenador até a 5ª edição Ricardo Fiuza. 6ª ed. Rev. e atual. – 
Coordenação Regina Beatriz Tavares da Silva – São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 152. 
8 FIÚZA, Ricardo. Op. Cit. Pág. 153. 
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 Nesta perspectiva, constatando-se no caso vertente de 
modo inexorável a falsidade da assinatura dos vendedores ora Requerentes 
indiscutível a falta do necessário e inevitável consentimento para a plena 
regularidade, validade e eficácia do negócio jurídico sob foco. 
 
 
 Com efeito, resta categórico que a escritura pública de 
venda e compra com assinatura falsa é nula de pleno direito por impossibilidade 

jurídica e ilicitude de seu objeto, e essa tal nulidade, ressalte-se, é absoluta. 
 
 
 Destaque-se ainda que a nulidade, no caso, resulta da 
circunstância da transação não ter objeto lícito, de acordo com a iterativa e 
remansosa jurisprudência pátria, como se extrai do seguinte precedente 

paradigmático do TJ/MT. 
 
 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE 

TÍTULO DE CRÉDITO (NEGÓCIO JURÍDICO) - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO - CAUSA 

DE PEDIR - SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ATO JURÍDICO NULO QUE NÃO 

SE CONVALIDA PELO TEMPO - ARTIGOS 167 E 169 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - 

IMPRESCRITIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 

Com advento do Código Civil de 2002, a simulação não é mais tratada como defeito 

do negócio jurídico, mas sim como causa de nulidade do negócio. Inteligência do 

art.167, CC/2002. 

Sendo nulo o ato jurídico simulado, tal ato não se convalida pelo tempo, sendo, 

portanto, imprescritível (art.169 do CC/2002). 

Se a causa de pedir tem como esteio a simulação do ato jurídico, não há que se 

falar em decadência e/ou prescrição, diante a sua imprescritibilidade. 

(TJ/MT, Ap 152257/2015, DESª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 
DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 13/05/2016).9 

 
 

 O entendimento do STJ, como não poderia deixar de ser, 
segue no mesmo sentido, a teor dos seguintes julgados referenciais. 
 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. VAGAS DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO. CRIAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO. ATO NULO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

1. Constatada a impossibilidade física de criação das vagas de garagem, nos termos 
descritos no memorial de incorporação, incabível a pretensão de reforma desse 
entendimento por meio de recurso especial, via processual imprópria para reexame de 
provas, a teor da Súmula nº 7/STJ. 

2. Os atos absolutamente nulos são insusceptíveis de produzir efeitos jurídicos e 

podem ser declarados nulos a qualquer tempo, não se sujeitando, portanto, a 

prazos prescricionais. 

3. A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos 
limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado 
como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, 
do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de 
equidade. 

                                                      
9 Os grifos são do subscritor. 
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4. Agravo regimental não provido. 

(STJ, AgRg no AREsp 50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 25/08/2016).10 
 
 

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. 1. ALTERAÇÃO 

CONTRATUAL REALIZADA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO SÓCIO 

CONTROLADOR DA EMPRESA. CONVALIDAÇÃO ADMITIDA PELAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS. 2.  NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO. AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO DECLARANTE. ILICITUDE DA OPERAÇÃO 

REALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. 3. 

IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO (CONVALIDAÇÃO). ART. 169 DO CÓDIGO 

CIVIL. NORMA COGENTE. NULIDADE ABSOLUTA (EX TUNC). VIOLAÇÃO AO 

INTERESSE PÚBLICO. NEGÓCIO REALIZADO POR MEIO DE COMETIMENTO DE 

CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL. SUPRIMENTO DA NULIDADE PELO JUIZ. 

INVIABILIDADE. ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. 4. A MANUTENÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO, PERANTE A JUNTA COMERCIAL, DE DECLARAÇÃO CUJA 

ASSINATURA DE UM DOS SIGNATÁRIOS É SABIDAMENTE FALSA REVELA, AINDA, 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, NORTEADOR DOS REGISTROS 

PÚBLICOS. 5. SOMENTE COM A RENOVAÇÃO (REPETIÇÃO) DO NEGÓCIO, SEM 

OS VÍCIOS QUE O MACULARAM, SERIA POSSÍVEL VALIDAR A TRANSFERÊNCIA 

DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA EMPRESA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO 

CONCRETO. 6. RECURSOS PROVIDOS. 

1. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que, embora tenha havido a 
falsificação da assinatura do sócio majoritário nas alterações contratuais arquivadas na 
Junta Comercial, em que se transferiu o controle societário da empresa Serpro - Serviços 
Portuários e Marítimos Ltda. para os réus, o referido negócio foi convalidado, pois o autor 
lavrou escritura pública ratificando o ocorrido e dando ampla, geral e irrevogável quitação. 

2. A questão posta em discussão trata de nulidade absoluta, pois o art.  166, inciso 

II, do Código Civil proclama ser nulo o negócio quando for ilícito o seu objeto, 

valendo ressaltar que essa ilicitude não é apenas do bem da vida em discussão, 

mas, também, da própria operação jurídica realizada, a qual, no caso, configura, 

inclusive, crime previsto no Código Penal. 

2.1. Com efeito, embora não haja qualquer vício no objeto propriamente dito do 

negócio jurídico em questão (cessão das cotas sociais da empresa Serpro), a 

operação realizada para esse fim revela-se manifestamente ilícita (falsificação da 

assinatura de um dos sócios), tornando o negócio celebrado nulo de pleno direito, 

sendo, portanto, inapto a produzir qualquer efeito jurídico entre as partes. 

3. A teor do disposto nos arts. 168, parágrafo único, e 169, ambos do Código Civil, a 

nulidade absoluta do negócio jurídico gera, como consequência, a suscetibilidade 

de convalidação, não sendo permitido nem mesmo ao juiz suprimir o vício, ainda 

que haja expresso requerimento das partes. 

4. Ademais, a manutenção do arquivamento de negócio jurídico perante a Junta 
Comercial, cuja assinatura de um dos declarantes é sabidamente falsa, ofende, ainda, o 
princípio da verdade real, o qual norteia o sistema dos registros públicos. 

5. Se as partes tinham interesse em manter a transferência das cotas da empresa Serpro, 
deveriam renovar (repetir) o negócio jurídico, sem a falsificação da assinatura de 
quaisquer dos envolvidos, ocasião em que os efeitos seriam válidos a partir de então, isto 
é, a alteração do quadro societário somente se daria no momento do novo negócio 
jurídico, o que, contudo, não ocorreu na espécie. 

6. Recursos especiais providos. 
(STJ, REsp 1368960/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016).11 
 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

CONTRATO DE COMODATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DE 

                                                      
10 Os grifos são do subscritor. 
11 Os grifos são do subscritor. 
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COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGÓCIO JURÍDICO 

INVÁLIDO. NULIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. 

1. A análise de suposta violação a dispositivos e princípios da Lei Maior é vedada em 
sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao 
Supremo Tribunal Federal. 

2. O ato jurídico absolutamente nulo é imprescritível, podendo sua nulidade ser 

declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico. 

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os 
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

(STJ, AgRg no REsp 1481240/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015).12 

 
 

 Na esteira dos fundamentos fáticos, normativos e 
jurisprudenciais retro articulados, tem-se por absoluta a nulidade plena da Escritura 

de Compra e Venda colacionada no Anexo 08, motivo pelo qual a Declaração por 
Sentença da referida nulidade é medida que se impõe ante a pretensão dos Autores 
abaixo aduzida. 
 
 
 

VIII – DAS PROVAS DO ALEGADO. 
 
 
 Como notório no âmbito processual a prova inequívoca exigida 
pelo diploma legal é formada por pelo menos três elementos que levarão com 
absoluta certeza ao convencimento de Vossa Excelência, motivado até mesmo por 
uma análise perfunctória, quais sejam. 
 
 

 a) A primeira prova manifesta da fraude ocorrida no negócio 
jurídico que se pretende declarar a nulidade diz respeito às incríveis coincidências no 
que diz respeito aos endereços dos supostos vendedores que constam na Escritura, 

a qual se busca a nulidade. Todos eles sem exceção têm endereços no mínimo 

suspeitos senão observe-se: 
 
 

 Na escritura encartada no Anexo 08 (Livro 40, fls. 131v), 

consta “os primeiros residentes no Município de Comodoro — MT e os últimos 

residentes na BR 163” É de se questionar, onde em Comodoro e pior, na BR 163 
próximo a qual ponto de referência, porquanto praticamente impossível a localização 
de um endereço com esta característica, já que a BR 163 tem início no município, de 
Mundo Novo - MS, localizado na divisa dos Estados do Mato Grosso do Sul e do 
Paraná, se estendendo até próximo ao município de Santarém, no Estado do Pará, 
com mais de 2.300 quilômetros extensão. 
 
 

 b) O segundo elemento probatório da fraude ocorrida é muito 
fácil de se identificar, pois apesar de constar a pessoa de MARIA ANTÔNIA 
MENDES como vendedora, não consta assinatura da mesma na Escritura de 

Compra e Venda – Anexo 08. O fato é que a tal escritura foi elaborada tão às 

                                                      
12 Os grifos são do subscritor. 
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pressas que o primeiro Requerido se esqueceu de colher as assinaturas da 
“vendedora” que, aliás, não estava presente. 
 
 

 c) O terceiro elemento que forma o conjunto que permite o 
convencimento deste Digníssimo Juízo é o mais apavorante e é o esteio base para a 

completa anulação da escritura, das matrículas e de registros: trata-se da 

falsificação de assinaturas de todos os vendedores. 
 
 
 Mesmo considerando o passar do tempo, que obviamente 
pode alterar as assinaturas das pessoas, a simples, rápida e rasa comparação das 

assinaturas apostas na examinada escritura do Anexo 08 com cópias de Livros onde 
constam outros documentos públicos das mesmas pessoas. 
 
 
 Observe-se a irrefutável diferença entre a assinatura de 

ASTOR RUBEN ULLMANN na Escritura do Anexo 08 com aquela aposta na 

Procuração pública da fl. 108vº do Anexo 31, sendo que a do Anexo 08 é a falsa. 
 
 
 De igual modo, é gritante a diferença da assinatura de 

IRANIDES FURTADO DE SOUZA na Escritura do Anexo 08 com aquela aposta na 

Procuração pública da fl. 109vº do Anexo 31, sendo que a do Anexo 08 é a falsa. 
 
 
 
 A dissemelhança entre a assinatura de JOÃO BATISTA 

NOGUEIRA SOUZA na Escritura do Anexo 08 com aquela aposta na Procuração 

pública da fl. 110vº do Anexo 31, sendo que a do Anexo 08 é a falsa. 
 

 
 Por fim, ainda naquela Escritura do Anexo 08 coteje Vossa 
Excelência as assinaturas dos Autores EMÍDIO CRISÓSTOMO BARBOSA e de 
sua mulher, VANILDA LIONIZIA BARBOSA, somente que para esta comparação 

deve se utilizar a própria Escritura do Anexo 08 e a procuração da fl. 13 do 

Anexo 28 que, por sua vez, é idêntica àquela da procuração do Anexo 02 
 
 
 Importa, pois Excelência que não resta a mais remota 

dúvida de que todas as assinaturas apostas na Escritura do Anexo 08 são 
rigorosamente falsas e por conta disto a declaração de nulidade absoluta 
daquele ato jurídico é medida que se impõe. 
 
 
 
 Como demonstrado, as provas são tão categóricas e 
inequívocas que dispensam até mesmo o exame grafotécnico, a não ser que 
este Digníssimo juízo se convença desta necessidade. 
 



 
 

_________________________________________________________________________ 
Rua Rui Barbosa nº 597, Arigolândia, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-010 – Fone: (69)3224 4801/3301-7953 

E-mail: segismundo.advogados@gmail.com 

16 

ERNANDE SEGISMUNDO  OAB/RO 0532 

FABRÍCIO FERNANDES  OAB/RO 1940 

DANIEL GAGO   OAB/RO 4155 

 

IX – DO PEDIDO. 
 
 

 ANTE TODO O ACIMA EXPOSTO e tudo o mais que dos 

autos conste, requerem, de acordo com o art. 247 do CPC, a Citação postal dos 

requeridos para apresentar contestação aos termos da presente ação. 
Conforme previsão do dispositivo do Art. 335 e seguintes do CPC. 
 
 

 Requerem a designação de audiência de conciliação ou 

de mediação, de acordo com o disposto n o art. 319, VII do CPC. 
 
 

 Requerem a concessão da GRATUIDADE DA JUSTIÇA, de 
acordo com os fundamentos dispendidos no Capítulo V, nos termos do disposto 

no art. 98 e 99 do CPC; 
 
 

 Requerem a procedência da ação para o fim de que seja 

ao final, julgada procedente a pretensão ora deduzida, declarando-se nula a 

Escritura lavrada às fls. 130v e 131v, do livro 40, do Cartório do Primeiro 

Ofício do Município de Jaciara/MT - Lucia Victor Coelho – Tabeliã Titular, a 

favor do Primeiro Requerido BRAZ FERNANDES DA CUNHA (Anexo 08) e 

todos os atos dela decorrentes; Bem como a Escritura lavrada às fls. 198, 199, 

200 e 201 do livro 198-A, do Cartório do Serviço Notarial do 3º Ofício da 

Comarca de Cuiabá-MT – Maria Isabel Barros Maciel – Tabeliã Titular (Anexo 

38 - fls. 314/317), onde o Primeiro Requerido transfere a propriedade do imóvel 
unificado, incluindo o imóvel dos Requerentes, para a Segundo Requerida, e, via 

de consequência determinar o cancelamento da Matrícula 15.782, livro 02, do 
Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, da mesma forma seja 

determinada a averbação de cancelamento do Registro de nº 02, efetuado na 

matrícula 11.783 da Circunscrição Imobiliária da Comarca de Pontes de 

Lacerda ou do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro-MT, 

caso para o qual tenham sido tais Registros transferidos. 
 
 
 Requerem a produção de todas as provas admitidas em 
direito, especialmente o depoimento pessoal dos requeridos, oitiva de 
testemunhas, realização de perícias, apresentação de novos documentos, etc. 
 
 
 Requerem, a intimação do ilustre representante do 
Ministério Público oficiante neste Digníssimo Juízo, a fim de que tome ciência do 
ilícito praticado pelos requeridos e tome as providências que entender 
necessárias para a apuração de responsabilidade. 
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 Requerem a condenação dos requeridos a pagar as 
despesas processuais e judiciais nos termos das disposições legais pertinentes à 
matéria, bem como os honorários de sucumbência devidos. 
 
 
 Dá-se á presente causa, para efeitos meramente fiscais e 

de alçada, o valor de R$ 22.783.885,00 (vinte e dois milhões, setecentos e 

oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), cujas Custas Iniciais 

importam em R$ 112.006,32, de acordo com a Tabela de Custas13 do TJ/MT, 
Tabela B, 01, II = 1% e 0,5%, não recolhidas em razão do requerimento da 

Gratuidade da Justiça. 
 
 
 Pelo que pede deferimento. 
 
 
 Porto Velho, RO, 06 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERNANDE SEGISMUNDO 
OAB/RO 532 

 

                                                      
13 Aprovada pelo Provimento n. 41/2013-CGJ de 21.10.2013. 


