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AO DOUTO JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JARU/RO

 

 

 

Processo: 7002837-13.2020.8.22.0003

 

 WRLINGTON ALMEIDA SOUZA,             devidamente qualificado nos autos acima epigrafados, por
intermédio de seus advogados, vem a presença deste Douto Juízo, requerer a juntada dos contracheques
inerentes ao mês de setembro, bem como a pesquisa do seu cadastro junto ao site do Tribunal Superior do
Trabalho.

 Nestes Termos,           

 Pede Deferimento.           

 

 Porto Velho, 30 de setembro de 2020.           

 

EVERTON ALEXANDRE REIS

OAB/RO 7649
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Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

JARU/ROCidade/UF:

Raimundo Cantanhede, 1080 Setor 02Endereço:

04.279.238/0001-59CNPJ:

Matrícula Nome Ref.Sal. C.B.O.
643-1 WELINGTON ALMEIDA SOUZA TPNS40 331105

Divisão:
Subdivisão: 110014 - CEDIDO PARA OUTRO ENTE

000121 - R. PRÓPRIOS 10%  - SEMECEL EST
0370 - PROFESSOR (A) NÍVEL III - 40 HS

Unidade:

001001 - PMJ - SEMECEL ESTATUTARIO

Cargo:

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Mês
09/2020

Folha Mensal

Admissão
17/07/1995

Vínculo: 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,

Local Trab.: 111118 - SINDICATO

PIS
17064623615

VENCIMENTOS 5,017.5830.00D 0.00001

GRAT. DE TITULARIDADE LEI 1035 e 1036/07 814.7215.00 0.00203

Diferença de Grat. de Titularidade 461.6817.00D 0.00288

AUXILIO ALIMENTAÇÃO 150.001.00 0.00301

DIF. DE AUXILIO SAÚDE 28.3317.00D 0.00302

AUXILIO SAÚDE 50.001.00 0.00304

REPOSIÇÃO DE SALÁRIO-Lei 1915/14 413.958.25 0.00321

DIF. DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO 85.0017.00D 0.00329

Dif. de Reposição 234.5717.00D 0.00340

DIFERENÇA DE VENCIMENTOS 2,843.301.00D 0.00847

DESC ASSOCIADO (ASSEM) 0.002.00 100.35611

DESC. EM FAVOR DA ASSEM 0.001 200.00612

DESC CAIXA ECONOMICA 0.00067/072 150.00616

DESC CAIXA ECONOMICA 0.00039/072 645.64616

DESC. MANDADO JUDICIAL - VLR FIXO 0.001/17 596.19618

IRRF SALARIO 0.0027.50 1,392.84920

PREVIDÊNCIA - FUNDO 0.0014.00 1,370.01942

Mantenha regular suas batidas de PONTO!
Evite transtornos!
http://www.jaru.ro.gov.br/

Total de Vencimentos Total de Descontos

10,099.13 4,455.03

Valor Líquido: 5,644.10

Salário Base Base Previdência Valor do FGTSBase FGTS Base IRRF

5,017.58 9,785.80 0.00 0.00 9,785.80
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Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

JARU/ROCidade/UF:

Raimundo Cantanhede, 1080 Setor 02Endereço:

04.279.238/0001-59CNPJ:

Matrícula Nome Ref.Sal. C.B.O.
1534-1 WELINGTON ALMEIDA SOUZA TPNS20 331105

Divisão:
Subdivisão: 110014 - CEDIDO PARA OUTRO ENTE

000121 - R. PRÓPRIOS 10%  - SEMECEL EST
0369 - PROFESSOR (A) NÍVEL III - 20 HS

Unidade:

001001 - PMJ - SEMECEL ESTATUTARIO

Cargo:

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Mês
09/2020

Folha Mensal

Admissão
18/03/2002

Vínculo: 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,

Local Trab.: 111118 - SINDICATO

PIS
17064623615

VENCIMENTOS 2,062.0530.00D 0.00001

GRAT. DE TITULARIDADE LEI 1035 e 1036/07 334.8215.00 0.00203

Diferença de Grat. de Titularidade 189.7317.00D 0.00288

REPOSIÇÃO DE SALÁRIO-Lei 1915/14 170.128.25 0.00321

Dif. de Reposição 96.4017.00D 0.00340

DIFERENÇA DE VENCIMENTOS 1,168.501.00D 0.00847

DESC. EM FAVOR DA ASSEM 0.001 200.00612

DESC CAIXA ECONOMICA 0.00041/072 363.64616

DESC. MANDADO JUDICIAL - VLR FIXO 0.001/17 253.96618

IRRF SALARIO 0.0027.50 951.12920

PREVIDÊNCIA - FUNDO 0.0014.00 563.02942

Mantenha regular suas batidas de PONTO!
Evite transtornos!
http://www.jaru.ro.gov.br/

Total de Vencimentos Total de Descontos

4,021.62 2,331.74

Valor Líquido: 1,689.88

Salário Base Base Previdência Valor do FGTSBase FGTS Base IRRF

2,062.05 4,021.62 0.00 0.00 13,807.42
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Petição Anexa.
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AO DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA 
COMARCA DE JARU/RO 
 
 
 
 
 
 
Processo: 70002837-13.2020.8.22.0003 
 
 
  WELINGTON ALMEIDA SOUZA, devidamente qualificado nos autos acima 
epigrafados, vem perante este Douto Juízo, manifestar-se diante das informações prestadas 
pela Autoridade Coatora, com fundamento nas razões abaixo aduzidas: 
 
I. DO MÉRITO 
 

Ao prestar informações nos presentes autos (ID 48536419), a Autoridade Coatora 
defenda a legalidade do seu ato sob  o fundamento de que o Decreto n° 12681/2020 não 
veda o recebimento da remuenração do Impetrante, mas a condiciona ao registro de sua 
candidatura perante a Justiça Eleitoral, conforme disposto no art. 85 da Lei Municipal n° 
2.228/2017. 

 
No mesmo sentido a Autoridade Coatora anexa julgado do Superior Tribunal de 

Justiça datado de 2009, com intuito de tentar conferir legitimidade aos seus atos. 
 
Entranto, em que pese o esforço da Autoridade Coatora de tentar transvestir de 

legalidade o seu ato, as informações prestadas não merecerem prosperar, vez que vazias e 
complexamente desconexas da legislação a da jurisprudência atual e consolidada pelo 
Superior Tribunal de Justiça e pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.   
 
  Inicialmente cumpre esclarecer que a Lei n° 64/1990, estabelece de maneira cristalina 
em seu art. 1°, inciso II, alíena l, que os servidores públicos que não se 
desincompatibilizarem até 03 (três) meses anteriores a realização das eleições, serão 
considerados inelegíveis, sendo assegurado o dirito a percepção dos seus vencimentos 
integrais. Vejamos: 

 
 I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou 
entidades da Administração direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, 
inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se 
afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito 
à percepção dos seus vencimentos integrais; 

 
  Nesse sentido, conforme exposto na peça vestibular, o calendário eleitoral de 2020 
foi alterado em virtudade da pandemia ocasionada pelo COVID-19, através da Emenda 
Constitucional n° 107/2020, de modo que as eleições que até então estavam previstas para 
serem realizadas em outubro, foram adiadas para o dia 15 de novembro: 
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 Art. 1° As eleições municipais previstas para outubro de 2020 
realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 
29 de novembro, em segundo turno, onde houver, observado o 
disposto no § 4° deste artigo.  

 
 § 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as 
seguintes disposições: 

IV - os prazos para desincompatibilização que, na data da 
publicação desta Emenda Constitucional, estiverem: 

a) a vencer: serão computados considerando-se a nova data de 
realização das eleições de 2020; 

b) vencidos: serão considerados preclusos, vedada a sua reabertura; 

Desse modo, tendo em vista o disposto no seu art. 1°, inciso II, alíena l, da Lei n° 
64/1990, o período de desincompatibilização dos servidores públicos teve início no dia 15 
de agosto de 2020.  

 
  Com efeito, qualquer legislação ou ato que da Autoridade Coatora que possa implicar 
na redução da remuneração dos servidores públicos durante esse período é completamente 
nulo! 

 
Outrossim, colaciona-se a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça 

sobre a matéria: 
 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER A 
MANDATO ELETIVO. AFASTAMENTO. DIREITO À 
REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 
ACÓRDÃO RECORRIDO. INTERPRETAÇÃO DE 
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA. I - Na 
origem, o presente feito decorre de mandado de segurança 
impetrado em desfavor de ato atribuído à União objetivando que 
seja declarado seu direito de perceber remuneração durante os 6 
meses em que estiver afastado do cargo de Auditor Fiscal do 
Trabalho, para fins de desincompatibilização, a qual é exigida para 
se candidatar a cargo político. Em sentença, a segurança foi 
concedida. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. Esta 
Corte não conheceu do recurso especial. II - Em relação à alegada 
violação do art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a recorrente 
limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido 
incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos 
dispositivos legais apresentados nos embargos de declaração, 
fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para 
demonstrar de que forma houve a alegada violação, pelo Tribunal 
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de origem, dos dispositivos legais indicados pela recorrente. 
Incidência da Súmula n. 284/STF. III - No que diz respeito ao 
mérito da questão, destaca-se do aresto recorrido a seguinte 
fundamentação (fls. 316-317): "(...) De fato, o apelado tem 
direito líquido e certo de receber remuneração durante os seis 
meses em que se afastou do cargo de auditor fiscal do 
trabalho para concorrer ao cargo de vereador no pleito de 
2016 como mera decorrência do prazo de 
desincompatibilização previsto no artigo 1º, inciso II, alínea 
'd', da Lei Complementar 64/90, que regulamenta o artigo 14 
da Constituição Federal. Não prospera a tese segundo a qual 
o prazo de desincompatibilização é de três meses, pois 
inaplicável o artigo 86, §§ 1Q e 2Q, da Lei 8.112/90, tendo em 
vista que o apelado ocupa cargo no serviço público federal 
relacionado à atividade fiscal, enquadrando-se perfeitamente 
na regra do no artigo 1º, inciso II, alínea d, da referida lei 
complementar. Ademais, como bem salientado na sentença 
recorrida e no parecer do Ministério Público Federal, negar a 
remuneração integral nos primeiros três meses de 
afastamento do servidor público que exerce a função de 
arrecadação e fiscalização de tributos em âmbito nacional 
restringe o exercício do direito constitucional de ser votado, 
isto é, a capacidade eleitoral passiva. (...)"IV - Assim, 
concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, 
cingiu-se à interpretação de regramentos constitucionais, afasta-se, 
ipso facto, a apreciação da questão por este Tribunal, cuja 
competência está jungida à Excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 
102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela 
competência. No mesmo sentido, é o entendimento do Parquet 
Federal (fl. 387): "(...) 6. Em caso semelhante ao dos presentes 
autos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que 'a questão sub 
judice a possibilidade, ou não, de servidor público federal gozar de 
licença remunerada para se candidatar a cargo público eletivo, com 
base na Lei Complementar 64/90 reveste-se de índole 
eminentemente constitucional, porquanto necessário perquirir se 
se trata de matéria elencada pela Constituição Federal dentre 
aquelas passíveis de ser reguladas exclusivamente por lei 
complementar' (AgRg no REsp n. 1.214.326/DF, Rel. Ministro 
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 18/3/2011). (...)" V - 
Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1812744 PR 
2019/0128553-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data 
de Julgamento: 06/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 11/05/2020) 

Os vasto bojo probatório acostado pelo Impetrante demonstra de maneira 
incontroversa que a Autoridade Coatora procedeu os descontos da remuneração durante a 
vigência do período de desincompatibilização eleitoral do Impetrante, o que por sí só 
demonstra a ilegaldiade do ato e a lesão a direito líquido e certo. 

Num. 48546181 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 28/09/2020 23:03:23
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092823031887300000046316558
Número do documento: 20092823031887300000046316558



 
 

 
  

  A realidade é que o ato perpetrado pela Autoridade Coatora objetiva unicamente 
retirar a capacidade eleitoral passiva do Impetrante e dos demais servidores públicos 
municipais que desejam concorrer as eleições municipais de 2020 enquanto continua a 
perceber tranquilamente seu subsídio no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais) 
mensalmente e sem qualquer óbice ou necessidade de desincompatibilização. 
 
  Ademais, caso a Autoridade Coatora realmente tivesse a intenção de praticar seus 
atos em conformidade com o princípio da legalidade, bastaria que esta cumprisse com o seu 
dever básico e observasse o disposto no art. 14 da Constituição Federal de 1988, para 
compreender o que vem a ser algo chamado de sufrágio universal e a sua importância no 
Estado Democrático de Direito.  
 
  Diante do exposto, sob qualquer ângulo que se observe, torna-se evidente a 
ilegalidade do ato perpetrado pela Autoridade Coatora e a inconsistência de suas 
informações, devendo ser mantida a medida liminar e julgado procedente o mérito desta ação 
mandamental, o que pugna-se desde já. 
 
  Nestes Termos 
  Pede Deferimento. 
 
  Porto Velho, 28 de setembro de 2020. 
 
 

LUCAS BRANDALISE MACHADO 
OAB/RO 7735 

 
 

EVERTON ALEXANDRE REIS 
OAB/RO 7649 
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AO DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA 
COMARCA DE JARU/RO 
 
 
 
 

NÃO CUMPRIMENTO DE ORDEM 
JUDICIAL 

 
 
 
Processo: 70002837-13.2020.8.22.0003 
 
 
  WELINGTON ALMEIDA SOUZA, devidamente qualificado nos autos acima 
epigrafados, vem perante este Douto Juízo, informar o DESCUMPRIMENTO DA 
DECISÃO JUDICIAL, e ao final requer medidas coercitivas mais eficazes nos termos do 
art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil. 
 
I. SÍNTESE FÁTICA 
 

Trata-se de madandado de segurança com pedido de liminar,  que tem por objetivo 
o reconhecimento do direito líquido e certo do Impetrante ao integralidade da sua 
remuenração durante o período de desincompatibilização do seu cargo efetivo, para 
concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2020. 

 
Em análise cognitiva sumária este Douto Juízo identificou a presença do elementos 

legais hábeis a concessão da medida liminar então pleiteada, concendo ordem judicial (ID 
47273871) nos seguintes termos: 

 
Pos isso, com fundamento no artigo 7°, da Lei n° 12.016/2009, 
DEFIRO o pedido liminar formulado pelo impetrante Welington 
Almeida Souza, para determinar que o Prefeito do Município de 
Jaru: a) proceda o pagamento imediato dos valores ilegalmente 
suprimidos dos vencimentos do impetrante referente ao mês 
de agosto de 2020; b) matenha a integralidade dos vencimento 
integrais do impetrante durante o período de 
desincompatibilização para concorrer as eleições de 2020. 
 

 Entretanto, mesmo tendo sido devidamente intimada (ID 47407968) para cumprir a 
determinação judicial imposta por este Doouto Juízo, ou seja, sem qualquer justificação a 
Autoridade Coatora vem descumprindo a decisão judicial proferida por este Douto Juízo, 
vez que a ordem não foi para que o pagamento fosse efetuado através de depósito judicial. 
 
 A r. decisão de (ID 47273871), foi precisa e clara ao dispor que a Autoridade Coatora 
MANTIVESSE o pagamento da integralidade da remuneração do Impetrante durante o 
período de desincompatibilização para concorrer as eleições de 2020, ou seja, depósito 
judicial não é manutenção.  
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Excelência, Data Máxima Vênia, este causídico destaca que esta não é a primeira 
oportunidade em que alguns os servidores ocupantes de cargo comissionados que se 
entitulam Procuradores do Município de Jaru (indicados políticos e não concursados), 
praticam atos que desvirtuam completamente um dos princípios basilares da Administração 
Pública cuja observância por estes não é facultativa, mas obrigatória, no caso, o princípio da 
legalidade. 
 
 Ora, será que a Autoridade Coatora e seus assessores não compreendem o simples 
fato de que o Impetretante é servidor público efetivo do Município de Jaru e que os seus 
dados bancários, informações fiscais e demais informações necessárias ao cumprimento 
cumprimento da decisão já estão há mais de 20 (vinte) anos sob já posse da Secretaria de 
Administração e que em momento algum a ordem judicial emitida por este Douto Juízo 
concedeu a possibilidade de opção para a sua efetivação? 
 
 O exercício da defesa em todas as suas instâncias e a criação de teses jurídicas são 
atos extremamente louváveis e devem ser incentivados, entretanto, o que tem sido 
reiteradamente praticado pela Autoridade Coatora é que destoa totalmente de das balisas e 
princípios existentes em um Estado Democrático de Direito. 
 
II. DA NECESSÁRIA ADOÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS EFICAZES  

 
Inicialmente, cumpre esclarecer que diferentemente do que foi dito pelo Município 

de Jaru na petição de ID 48319128, a concessão de medida liminar no caso em análise não 
implica o exaurimento do mérito da causa sub Judice, tendo em vista que os requisitos do 
presente remédio constitucional não são os mesmos daqueles previstos no art. 300 do Código 
de Processo Civil.  

 
Sobre o referido tema, vaticina o Professor Humberto Theordoro Júnior:  
 

“O procedimento atual, definido pelo art. 7°, III, da Lei n° 
12.016/2009, conserva a previsão de liminar, nos mesmos termos 
da lei anterior. Disse decorre que a natureza do expediente 
procedimento tem requisitos específicos, decorrentes da natureza 
constitucional da ação, que fazem da liminar um provimento 
antecipatório satisfativo,  e não simplesmente cautelar 
(consertativo). (Humberto Theodoro Júnior. Lei do Mandado de 
Segurança Comentada Artigo Por Artigo. 2ª Edição, 2018, Pag. 254) 

 
No mesmo sentido são as lições do saudoso Ministro Teori Zavaski: 
 

As medidas de antecipação de tutela não consistem em 
prejulgamento do pedido, mas em antecipação de algum efeito que 
se poderia esperar da situação jurídica material tutela pela sentença 
de acolhida do pedido do autor. (Teori Albino Zavaski. Antecipação 
da tutela. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 192-193). 

 
A r. decisão judicial de ID 47407968, determinou que a Autoridade Coatora 

procededesse: a) o pagamento imediato dos valores ilegalmente suprimidos dos vencimentos 
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do impetrante referente ao mês de agosto de 2020; b) matenha a integralidade dos 
vencimento integrais do impetrante durante o período de desincompatibilização para 
concorrer as eleições de 2020. 

 
Entretanto, ao invés de restabelecer o pagamento e o fazê-lo diretamenta na conta 

corrente do Impetrante como tem sido feito há mais de 20 (vinte) anos, este determinou que 
seus assessoras o fizessem através de depósito judicial, criando evidente óbice e mora 
injustificada ao acesso do Impetrante a uma verba de natureza alimentar e responsável por 
manter suas condições básicas. 
 
   Com efefeito, a decisão judicial busca efetivar o reparo de um direito corrompido, 
busca, portanto, garantir o equilíbrio do Estado Democrático de Direito, e para tanto, deve 
ser observada, sob pena de grave legalidade, classificada como crime de Desobência, 
conforme dipsoto no art. 330 do CPP: 
 

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionario público: 
Pena – detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.  
 

(Código Penal Brasileiro) 
 

 Outrossim, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido 
de que o descumprimento de decisão judicial configura ato de improbidade administrativa. 
Vejamos: 
 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE MIRADOURO. EX-
PREFEITO. NÃO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO A MENOR. 
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO 
VERIFICADA. DOLO OU MÁ FÉ DO AGENTE. 
ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO. ART. 11 DA 
LEI N. 8.429/92. PREJUÍZO AO ERÁRIO. 
DESNECESSIDADE. I - Trata-se, na origem, de ação civil 
pública por ato de improbidade administrativa objetivando a 
condenação do município a fornecer suplemento alimentar a 
menor. Concedida a liminar, o réu, na qualidade de prefeito 
municipal, não cumpriu a ordem judicial, com o que se fez 
necessário o bloqueio de valores do município para a efetividade 
do comando. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido 
inicial. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a 
sentença e julgou prejudicado o recurso. II - No tocante à violação 
do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, a argumentação não 
merece acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão, 
obscuridade ou contradição, porquanto apreciou a controvérsia 
com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do 
recorrente. III - Entendeu o Tribunal a quo que, a despeito de 
evidenciado o descumprimento da liminar, para a 
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configuração da improbidade administrativa, era necessária 
a comprovação do dolo ou má-fé do agente. IV - No tocante 
a tipificação, a conduta consistente em ignorar ordens 
judiciais afronta não apenas princípios basilares da 
administração pública - notadamente os princípios da 
legalidade e da moralidade administrativas -, mas também a 
própria estrutura democrática de Estado, que canaliza no 
Poder Judiciário a garantia de implemento impositivo das 
prestações constitucionalmente prometidas e não honradas 
pelo poder público. V - Portanto, não há dúvida de que, com 
o comportamento do prefeito, infringiu o recorrido 
postulados fundamentais e postos fora dos quadrantes da 
discricionariedade administrativa. VI - Sabe-se que não é 
qualquer atuação, desconforme os parâmetros normativos, que 
caracteriza ato de improbidade administrativa. É imprescindível a 
constatação de uma ilegalidade dita qualificada, reveladora da 
consciência e vontade de violar princípios da administração 
pública. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.560.197/RN, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 
2/2/2017, DJe 3/3/2017 e REsp n. 1.546.443/PB, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 
25/10/2016. VII - No caso dos autos, é clara a presença do 
elemento subjetivo dolo, já que o réu-recorrido, ocupando o mais 
alto cargo da administração pública local, tinha o dever de 
conhecer a exigência básica segundo a qual não pode o 
administrador deixar de cumprir, sem justa causa reportada e 
comprovada nos respectivos autos, ordens emanadas de processos 
judiciais. VIII - Cumpre recordar que "o dolo que se exige para a 
configuração de improbidade administrativa é a simples vontade 
consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados 
pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência aos resultados 
contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria 
saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo 
perquirir acerca de finalidades específicas" (STJ, AgRg no REsp n. 
1.539.929/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe de 2/8/2016.) IX - Além disso, acentue-se que a 
atuação, em desconformidade com os referidos dispositivos legais, 
caracteriza conduta ímproba, nos termos do art. 11 da Lei n. 
8.429/92, independentemente da ocorrência de prejuízo efetivo ao 
patrimônio público. O prejuízo efetivo ao patrimônio público é 
dispensado. Nesse sentido: REsp n. 1.164.881/MG, Rel. Ministro 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 
14/9/2010, DJe 6/10/2010. X - Por consequência, resulta 
configurada a prática de improbidade administrativa violadora de 
princípios da administração pública, nos termos do art. 11, caput, 
da Lei n. 8.429/92. XI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt 
no AREsp: 1397770 MG 2018/0298477-2, Relator: Ministro 
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FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019) 

 Ademais, tendo em vista o esgotamento de todas as medidas possíveis para a 
efetivação da ordem judicial, não resta uma alternativa, senão requerer a este respeitável 
Juízo, a adoção das medidas coercitivas possíveis para o efetivo cumprimento da decisão, 
nos termos do art. 139. 
  

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 
Código, incumbindo-lhe: 
 
IV. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 
objeto prestação pecuniária; 

 
O Código de Processo Civil, disciplina em seu art. 537 que: 
 

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a 
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, 
de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou 
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar 
as medidas necessárias à satisfação do exequente; 
 
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na 
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e 
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para 
cumprimento do preceito. 

 
Essas multas devem ser suficientemente severas a ponto de evitar que a mora lhe seja 

benéfica, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça: 

No mesmo sentido, segundo o Superior Tribunal de Justiça, "é 
cabível a cominação de multa diária (astreintes) como meio 
coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer consistente na 
constituição de capital garantidor ou caução fidejussória" (STJ, 4.ª 
Turma. EDcl no REsp 1.281.742/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi). 

 Destarte, tendo em vista o descumprimento da ordem judicial emitida por este Douto 
Juízo, pugna-se pela intimação imediata da Autoridade Coatora, sendo-lhe determinado o 
cumprimento através de transferência bancária diretamente na conta corrente do 
Impetrante, sob pena de aplicação de multa diária a Autoridade Coatora no importe de R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), bem como da expedição de ofício ao Ministério Público 
do Estado de Rondônia para apuração de eventual prática de ato de improbidade 
administrativa consistente no descumprimento da decisão de (ID 47407968). 
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III. DO REQUERIMENTO 
 
Diante do exposto, pugna-se que este Douto Juízo proceda a intimaçaõ imediadata 

da Autoridade Coatora, para que esta proceda  o cumprimento da decisão (ID 47407968) no 
prazo de 48 (quarenta e oito horas), efetivando a manutenção da remuneração (setembro em 
diante) do Impetrante a normadalidade, ou seja, que as próximas remunerações sejam pagas 
via transferência bancária e não através de depósito judicial, sob pena de sob pena de 
aplicação de multa diária a Autoridade Coatora no importe de R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais). 

 
Requer ainda a expedição de alvará para levantamento dos valores depositos em juízo 

(ID 48319126). 
 
Por último, requer seja enviada cópia do presente expediente ao Ministério Público 

do Estado de Rondônia para apuração de eventual prática de ato de improbidade 
administrativa consistente no descumprimento da r. Decisão de (ID 47407968). 

 
Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 
 
Porto Velho, 28 de setembro de 2020. 
 
 

LUCAS BRANDALISE MACHADO 
OAB/RO 7735 

 
LAIS SANTOS CORDEIRO 

OAB/RO 8504 
 

MÁRCIA YUMI MITSUTAKE 
OAB/RO 7835 

 
EVERTON ALEXANDRE REIS 

OAB/RO 7649 
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DOUTO JUÍZO ESTADUAL DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

JARU, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA. 

  

Processo nº: 7002837-13.2020.8.22.0003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO GONÇALVES SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, prefeito municipal de 

Jaru, portador da cédula de identidade RG nº 790.242 SSP/RO, inscrito no CPF/MF sob nº 

930.305.762-72, residente e domiciliado na Rua Ricardo Cantanhede, nº 952, Bairro 

Liberdade, no Município de Jaru, Estado de Rondônia, CEP: 76890-000, por intermédio de 

seu advogado que esta subscreve, procuração anexa, com endereço profissional na Rua 

Piauí, nº 1221, Bairro Setor 02, no Município de Jaru, Estado de Rondônia, CEP: 76.890-

000, vem pelo presente prestar INFORMAÇÕES em face da determinação deste juízo ID. 

47273871 nos autos em epígrafe, que faz nos seguintes termos: 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE: 

 

O impetrado fora notificado no dia 14/09/2020, conforme Certidão ID 47407968, 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, sendo a presente manifestação tempestiva 

para protocolo até o dia 28 de setembro de 2020. 

 

II -SÍNTESE DA DEMANDA: 

 

O impetrante no presente mandamus, em síntese, busca assegurar o seu direito 

líquido e certo em receber sua remuneração no período de desincompatibilização funcional.   
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Desta forma, pleiteou: em sede de liminar, que o Município de Jaru proceda com o 

pagamento imediato dos valores ilegalmente suprimidos da remuneração do Impetrante 

referente ao mês de agosto de 2020, bem como que mantenha a integralidade da sua 

remuneração nesse período; e no mérito que fosse confirmada a liminar deferida, 

concedendo em definitivo a segurança em favor do impetrante. 

 

Ato seguinte, este Douto Juízo deferiu a liminar formulada no Mandado de 

Segurança pelas razões in verbis: 

 

[...] Para a concessão de liminar, faz-se necessário os requisitos do periculum in 
mora e o fumus boni iuris. 

Dessa maneira, de leitura dos documentos que instruem a petição inicial, 
conclui-se que o pedido para a suspensão dos efeitos do ato tido como 
abusivo do impetrado, merece acolhimento. 

Encontra-se o elemento da fumaça do bom direito, no documento digitalizado 
no ID 46955468 - Pág. 1, que se trata do Decreto assinado pelo impetrado, onde 
autorizou o impetrante a se licenciar para concorrer a cargo eletivo. Porém, sem 
receber a sua remuneração mensal. 

O impetrante, ainda, demonstrou que já houve redução no pagamento de 
sua remuneração no mês de agosto/2020, tendo em vista que recebeu de maneira 
proporcional até o dia 14 de agosto de 2020, quando já se afastou do exercício da 
função (ID 46955466). 

O perigo da demora se encontra evidente nos presumíveis prejuízos que 
podem ocorrer, com o não pagamento da remuneração regular mês a mês, o que 
vem a ser garantido no art. 1º, inciso II, alínea “l”, que elenca: 
“os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da 
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, 
não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à 
percepção dos seus vencimentos integrais;” 

Nesse sentido, o TJ/RO já asseverou: 
Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Servidor Efetivo. Candidatura a 
cargo eletivo. Remuneração Integral. Direito.  1. O servidor público estatutário que 
concorre a cargo eletivo, por expressa determinação da LC 64/90, sujeita-se a regra 
da desincompatibilização do cargo, sendo-lhe garantido o direito à percepção de 
vencimentos integrais durante todo o período.  2. Remessa necessária a que se 
nega provimento.  (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 7009247-17.2016.822.0007, 
Rel. Des. Eurico Montenegro, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª 
Câmara Especial, julgado em 13/03/2019). 
RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EFETIVO. CANDIDATO A CARGO 
ELETIVO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DURANTE TODO O PERÍODO DE 
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 
COMPLEMENTAR N.º 64/90. RECURSO PROVIDO. O servidor público estatutário 
que concorre a cargo eletivo, por expressa determinação legal, sujeita-se a regra 
desincompatibilização do cargo, devendo afastar-se do exercício de suas funções 
desde o 3º mês que anteceder o pleito eleitoral, lhe sendo garantido o direito à 
percepção de vencimentos integrais durante todo o período. O art. 122, § 1º e § 2º 
da Lei Complementar Estadual n. 68/92. Estatuto dos Servidores Públicos de 
Rondônia, buscou ampliar o período de afastamento remunerado dos servidores 
públicos que optassem por se candidatar a cargos eletivos, prevendo lhes ser 
garantida a manutenção da remuneração a partir do registro de sua candidatura 
perante os órgãos Eleitorais, o que, em 1992, ano de edição da legislação estadual, 
ocorria em momento anterior aos 90 dias que antecede o pleito. Não pode a 
Administração Pública, em uma interpretação restritiva do Estatuto de Servidor 
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Público de Rondônia, reduzir direitos expressamente assegurados pela Lei 
Complementar Federal nº 64/90, especialmente no tocante ao período de licença 
remunerada assegurada servidor público candidato a cargo eletivo, havendo de 
prevalecer a previsão normativa específica. (0005132-93.2016.8.22.0000 Recurso 
Administrativo Relator: Desembargador Renato Mimessi, julgado em: 10/07/2017, 
publicado Diário de Justiça RO em: 24/07/2017 - Tribunal do Pleno). 

Posto isso, com fundamento no artigo 7º, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO 
o pedido liminar formulado pelo impetrante Welington Almeida Souza, para 
determinar que o Prefeito do Município de Jaru: 
A- proceda o pagamento imediato dos valores ilegalmente suprimidos dos 
vencimentos do impetrante referente ao mês de agosto de 2020; 
B- mantenha a integralidade dos vencimentos integrais do impetrante durante 
o período de desincompatibilização para concorrer às eleições de 2020. 

 

Ademais, conforme será demonstrado em tópico próprio, as alegações do 

impetrante não merecem prosperar. 

 

III- DAS INFORMAÇÕES 

  

O Impetrado impugna todos os fatos articulados na inicial, o que se contrapõem 

com os termos desta peça de informações, esperando a IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO 

PROPOSTA, pelos seguintes motivos: 

 

III.I. LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO 

 

Afirma o Impetrante que há ilegalidade no ato administrativo proferido pelo Chefe 

do Executivo Municipal ao autorizá-lo a se licenciar para concorrer a cargo eletivo, porém, 

sem receber a sua remuneração mensal. 

 

Ocorre que o Decreto nº 12681/GP/2020, juntado aos autos pelo próprio Impetrante 

como suposta prova de seu direito líquido e certo, é transparente quanto às motivações do 

ato administrativo, vejamos: 

 

“[...] 
CONSIDERANDO as disposições contidas no artigo 85 da Lei nº 2.228, de 12 
de Dezembro de 2017, onde declara que o servidor terá direito a licença, sem 
remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em 
convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro 
de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.”  (Processo nº:  7002837-
13.2020.8.22.0003 - id 46955468 ) (grifo nosso) 

 

O Decreto não dispõe que o Impetrante irá permanecer durante todo período que 

goza da licença eleitoral sem o percebimento de sua remuneração, mas o condiciona ao 
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registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral conforme disposição literal do art. 85 

da Lei Municipal nº 2.228/2017, in verbis: 

 

“Art. 85. O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período 
que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a 
cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça 
Eleitoral.” (grifo nosso) 

 

Deste modo, o ato administrativo está em perfeita consonância com os ditames 

legais vigentes, visto que caso o gestor público viesse a atuar segundo o entendimento do 

impetrante, estaria ferindo a diretriz básica determinada pelo Princípio da Legalidade 

imposto a todos os agentes da Administração Pública. 

 

Nesse contexto, oportuna é a transcrição dos ensinamentos de Henrique Savonitti 

Miranda: 

 

“[...]...) O gestor público não age como “dono”, que pode fazer o que lhe pareça 
mais cômodo. Diz-se, então, que ao Administrador Público só é dado fazer 
aquilo que a lei autorize, de forma prévia e expressa. Daí decorre o importante 
axioma da indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos.”  
(MIRANDA, Henrique Savonitti. Curso de direito administrativo. 3ª ed. Brasília: 
Senado Federal, 2005) (grifo nosso). 

 

Como leciona Hely Lopes Meirelles: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer 

tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 

autoriza”. 

 

Logo, nos termos da legislação vigente, não há discricionariedade para o ato 

administrativo, estando neste caso o Gestor Público vinculado aos ditames da Lei 

Municipal. 

  

Destaca-se, nesses termos, que o ato do Gestor Público somente é considerado 

válido se não contrariar e nem for além das normas as quais se funda. 

 

Ao Legislador Municipal foi dada a função de representar o povo, inserindo no 

ordenamento jurídico os comandos decorrentes de sua vontade.  

 

Num. 48536423 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: HIAGO LISBOA CARVALHO - 28/09/2020 19:03:51
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092819033033700000046306514
Número do documento: 20092819033033700000046306514



Página 5 de 7 
 

Portanto, o Chefe do Poder Executivo, não pode negar o devido valor a 

ordenamento normativo municipal, sob pena de negar a vontade do povo e, por 

conseguinte, perder a legitimação democrática imprescindível à validade de sua 

ação.  

  

No mérito da questão, a Lei Municipal está em perfeita consonância com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

 

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.293.970 - DF (2011/0278222-4) 
DECISÃO 
[...] 
O Juízo Federal da 5ª Vara/DF julgou improcedente o pedido. 
A SEGUNDA TURMA do TRF da 1ª Região, à unanimidade, conheceu e proveu a 
apelação do autor. Considerou que a licença com remuneração do cargo 
efetivo, em razão do afastamento para atividade política, deve-se dar a partir do 
pedido de registro da candidatura e não do seu deferimento pela Justiça 
Eleitoral, nos termos dos art. 86 da Lei 8.112/90, combinado com o art. 1º, inciso II, 
alínea "L", da Lei Complementar 64/90, e até o décimo dia posterior à eleição, 
observado o prazo máximo de três meses. Argumentou a Turma julgadora que o 
entendimento garantiria a isonomia entre os servidores candidatos, ante a 
possibilidade de impugnação de candidaturas, com a hipótese do deferimento vir a 
ocorrer até mesmo após o certame eleitoral, tendo vista o art. 16 da Lei 9.507/97, 
antes da alteração promovida pela Lei 12.034/2009. Trouxe à lume a Resolução 
18.019, de 2/4/92, do Tribunal Superior Eleitoral, bem como a Resolução 5/2008, 
do Conselho da Justiça Federal, as quais concederiam tratamento isonômico aos 
servidores candidatos, reconhecendo-se o direito à licença com remuneração do 
cargo efetivo a partir do protocolo do pedido de registro da candidatura na Justiça 
Eleitoral. 
Irresignada, a UNIÃO postula no Recurso Especial a reforma do aresto federal, 
apontando contrariedade aos arts. 86 da Lei 8.112/90, e 1º, II, "L", da Lei 
Complementar 64/90. Sustenta que o partido, ou coligação, devem protocolar o 
pedido de registro de candidatura até o dia 5 de Julho do ano eleitoral. Em seguida, 
aduz que é publicado o edital com a relação dos pré-candidatos, com abertura de 
prazo para impugnação. Acrescenta que somente com o julgamento favorável 
do pedido de registro de candidatura é que o servidor tem direito de gozar da 
licença remunerada prevista em as normas destacadas. 
Defende que o direito de licença não é limitado pelo deferimento do pedido de 
registro, mas sim a remuneração respectiva, que a ele - deferimento - se 
condiciona. Pleiteia o provimento do recurso para reforma do acórdão recorrido, 
de modo que seja reconhecido que a licença somente deveria ser remunerada após 
o deferimento do pedido de registro de candidatura pelo Tribunal Eleitoral. 
[...] 
Com razão a recorrente. 
O entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se pela 
concessão da licença remunerada, prevista nos arts. 86 da Lei 8.112/90, 1º, 
inciso II, alínea "L", da Lei Complementar 64/90, desde que deferido o registro 
da candidatura do servidor pela Justiça Eleitoral. 
Nesse sentido: 
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 
OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADA. TRIBUNAL A QUO QUE DIRIMIU A 
CONTROVÉRSIA EM CONSONÂNCIA À ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA 
CORTE. 
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1. Não há falar em omissão ou obscuridade no acórdão quando a Corte local se 
manifesta clara e fundamentadamente, acerca dos pontos relevantes para o desate 
da controvérsia. 
2. No caso, o Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a 
orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para fazer jus à licença 
remunerada para o exercício da atividade política, é imprescindível o 
deferimento do registro de sua candidatura pela Justiça Eleitoral. 
Precedentes. 
3. Embargos de declaração rejeitados" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 
1.136.980/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe de 
23/09/2013). 
"AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
CARGO ELETIVO. DISPUTA. LICENÇA REMUNERADA. CANDIDATURA. 
REGISTRO. 
DEFERIMENTO. NECESSIDADE. 
- A fim de que o servidor público faça jus à licença remunerada para o 
exercício de atividade política, é imprescindível o deferimento do registro de 
sua candidatura pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 
- Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no Ag 1.075.291/DF, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 04/05/2009). (grifo nosso) 

  

Deste modo, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça externa a 

literalidade da Lei Municipal, bem como reafirma a legalidade e coerência do ato 

impugnado, visto que é imprescindível o deferimento do registro da candidatura pela 

Justiça Eleitoral para que o servidor faça jus à licença remunerada. 

 

Portanto, não restam dúvidas quanto a legalidade do ato impugnado, razão pela 

qual rechaça-se qualquer resquício de abuso de poder no ato público questionado. 

 

Velosso Gabba, define abuso de poder da seguinte forma: 

 

“Abuso de poder é o ato ou efeito de impôr a vontade de um sobre a de outro, 
tendo por base o exercício do poder, sem considerar as leis vigentes. O abuso 
caracteriza-se pelo uso ilegal ou coercivo deste poder para atingir um determinado 
fim. O expoente máximo do abuso do poder é a submissão de outrem às diversas 
formas de escravidão. (GABBA, 2007, p. 48).” 

 

Deste modo, só há abuso de poder caracterizado quando o ato público está 

divorciado dos princípios e normas cogentes à administração Pública o que nem de longe 

ocorre no presente caso. 

 

Ante ao exposto, no presente mandamus não restou demonstrada a certeza e a 

liquidez do direito do impetrante que lhe dê azo para concessão de mandado de segurança, 

face a manifesta legalidade do ato administrativo. 
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IV. DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer-se seja recebida a presente informação, a fim de que seja 

denegada a segurança pleiteada no presente mandamus. 

 

Condene o impetrante ao ônus da sucumbência, pois “there is no free lunch”, ou 

seja, não existe almoço grátis.  

 

A juntada, inclusive da procuração ad judicia et extra judicia.  

 

Aproveitamos o ensejo, colocando-nos à disposição para prestar outras 

informações que se fizerem necessárias.  

 

Nesses termos, pede deferimento.  

 

Jaru, Rondônia, segunda-feira, 28 de setembro de 2020. 

 

Hiago Lisboa Carvalho 
Advogado – OAB/RO 9504 
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DOUTO JUÍZO ESTADUAL DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE

JARU, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA.

 

Processo nº 7002837-13.2020.8.22.0003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR, já qualificado nestes autos de MANDADO DE

  que lhe move o Sr.  igualmenteSEGURANÇA CÍVEL WELINGTON ALMEIDA SOUZA, 

qualificado, por seu advogado que a esta subscreve, vem respeitosamente ante a presença de

Vossa Excelência  requerer sua habilitação nos autos e para tanto, junta o instrumento de

, para os devidos fins.procuração

 

Termos em que,

Espera deferimento.

 

Jaru, Rondônia, segunda-feira, 28 de setembro de 2020.
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Hiago Lisboa Carvalho

ADVOGADO - OAB/RO 9504
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cr.70911/7a1a0 

"AD JUDICIA ET EXTRA JUDICIA" 

JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, prefeito 

municipal, pessoa física inscrita no CPF: 930.305.762-72, bem como portador do 

documento de identidade RG n° 790.242 SSP/RO, residente e domiciliado na Rua 

Ricardo Cantanhede, n° 952, Bairro Liberdade, no Município de Jaru, Estado de 

Rondônia, CEP: 76890-000, nomeia e constitui seu bastante advogado e procurador 

Hiaqo Lisboa Carvalho  inscrito na OAB/RO, sob o n. 9504, com endereço eletrônico 

hiagolisboacarvalhoahotmail.com  tendo seu endereço profissional na Rua Ricardo 

Cantanhede, n° 814, Bairro Liberdade, Município de Jaru, Estado de Rondônia, CEP 

76890-000, onde são recebidas as notificações e intimações de praxe, a quem confere 

amplos e ilimitados poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra 

judicia, possa defender os interesses e direitos do outorgante perante qualquer Juízo, 

Instância ou Tribunal, Ministério Público do Estado de Rondônia, órgãos Públicos, 

Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, propondo ação competente em que o 

outorgante seja autor ou reclamante, podendo reclamar, conciliar, desistir, transigir, fazer 

acordo, recorrer, receber e dar quitação, firmar compromissos, se assim lhe convier e 

praticando todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho deste mandato, dando 

tudo por bom, firme e valioso, em especial para patrocinar a defesa e todos os atos 

processuais necessários nos autos do Mandado de Segurança, processo n° 

7002837-13.2020.8.22.0003, que lhe move WELINGTON ALMEIDA SOUZA, o qual 

tramita na Primeira Vara Cível da Comarca de Jaru, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Rondônia. 

411 014 

JOÃO GON 	S SILVA JÚNIOR 

CPF:'930.305.762-72 
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Procuração.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

"PROCURAÇÃO AD-JUDICIA EXTRA"

 

OUTORGANTE                   MUNICÍPIO DE JARU-RO, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.279.238/0001-59, com sede administrativa na Rua
Raimundo Cantanhede, nº 1080, Setor 02, Jaru-RO, representado por seu Prefeito Sr. JOÃO
GONÇALVES SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº
790.242-SSP-RO, inscrito no CPF/MF sob nº 930.305.762-72, podendo ser encontrado na
sede administrativa da Prefeitura Municipal.

OUTORGADOS                   WISLEY MACHADO SANTOS DE ALMADA, brasileiro, casado,
advogado, OAB/RO nº 1.217, RODRIGO VENTURELLE DE BRITO, brasileiro, casado,
advogado, OAB/RO nº 7.031, HENRIK FRANÇA LOPES, brasileiro, solteiro, advogado,
OAB/RO nº 7.795, SILVIO ALVES FONSECA NETO, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/RO nº
8.984, FERNANDA MACHADO DANIEL PRENSZLER, brasileira, casada, advogada, OAB/RO
nº 9.227, ESTHER DE OLIVEIRA PIO SUDARIO, brasileira, casada, advogada, OAB/RO nº
9.440, e THAÍS ELER ANTUNES, brasileira, casada, advogada, OAB/RO nº 10478, todos
podendo ser localizados na Procuradoria Geral do Município - PGM, localizada na Rua
Raimundo Cantanhede, nº 1080, Setor 02, Jaru-RO.

PODERES:                           Amplos, gerais e ilimitados poderes para o foro em geral, com a
cláusula "ad judicia", a fim de que, em conjunto ou separadamente, possam realizar os atos
que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, inclusive requerer
falência e concordata, apresentar e ratificar queixas-crimes, propor quaisquer ações, defender
nas que forem propostas, cíveis ou penais, reconvir, promover quaisquer medidas cautelares,
recorrer em qualquer instância ou tribunal, arrolar, inquirir, contraditar e recusar testemunhas,
produzir provas, arrazoar processos, requerer vistas, concordar ou discordar com cálculos,
custas e contas processuais, podendo ainda, fazer defesas prévias, alegações finais, formar os
documentos necessários, efetuar levantamentos, requerer laudos, avaliações e perícias, bem
como arguir suspeição, impedimento, falsidade e exceção, transigir, firmar acordo, confessar,
renunciar, desistir, impugnar, receber e dar quitação, firmar compromissos, requerer abertura
de inventário ou arrolamentos, assinar termo de compromisso de inventariante, de renúncia,
perante qualquer juízo, instância ou tribunal, repartição pública e órgãos da administração
pública, direta ou indireta, federal, estadual e municipal, autarquia ou entidade paraestatal,
propondo ação competente em que seja parte demandante e defendendo-o quando na
condição de parte demandada, dando tudo por bom, firme e valioso, para atuação no Mandado
de Segurança nº 7002837-13.2020.8.22.0003, movido por WELINGTON ALMEIDA SOUZA.
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Jaru/RO, 25 de setembro de 2020.

 

JOÃO GONÇALVES SILVA JUNIOR
Outorgante e Prefeito Municipal

 

Rua Raimundo Cantanhede, 1080 - Setor 02 - Jaru/RO CEP: 76.890-000
Contato: (69) 3521-1384 - Site: www.jaru.ro.gov.br - CNPJ: 04.279.238/0001-59

Documento assinado eletronicamente por JOÃO GONÇALVES SILVA JUNIOR, Prefeito
Municipal, em 28/09/2020 às 08:57, horário de Jaru/RO, com fulcro no art. 14 da Lei
Complementar nº 16 de 06/07/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eProc Jaru/RO, informando o ID
252727 e o código verificador 38F77B40.

Cientes
Seq. Nome CPF Data/Hora

1 JOAO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA ***.150.402-** 25/09/2020 09:50
2 WISLEY MACHADO SANTOS DE ALMADA ***.441.592-** 25/09/2020 17:15

Docto ID: 252727 v1
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AO DOUTO JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU-RO.

 

 

 

 

Autos n. 7002837-13.2020.8.22.0003

 

 O MUNICIPIO DE JARU-RO, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por intermédio de seu
procurador que esta subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, expor e ao final requerer:

,Informa ao presente juízo que foi protocolado Agravo de Instrumento sob o n° 0807630-90.2020.8.22.0000
com a finalidade da reforma da presente decisão que concedeu a liminar neste mandamus.

Não obstante informa que os depósitos dos valores foram realizados através de documento judicial conforme
comprovantes anexos.

É alvitre que este D. Juízo proferiu entendimento idêntico em sede de análise de Liminar no Mandado de
Segurança, autos nº 70002482-03.2020.8.22.0003, vejamos:

[...] Além disso, é evidente que a concessão da medida urgente acarretaria o exaurimento do mérito da causa sub
Judice, o que não é razoável em sede de liminar. ( Processo nº 70002482 Id 47258267). (grifo nosso).

Ocorre que nesses autos divergentemente do entendimento exarado supra, houve o deferimento da liminar
mesmo diante do esgotamento do mérito da causa sub judice.

Assim, para evitar a inadimplência de ressarcimento aos cofres públicos, ante o princípio da segurança jurídica
procedeu-se com o depósito da referida maneira.

Contudo, como já ressaltado anteriormente, a presente medida liminarmente deferida exaure o mérito do
presente  implicando no descumprimento do princípio da razoabilidade, pelo qual respeitosamente reitera o pedido dawrite,

modificação da presente medida in totum.

Nestes termos;

Pede deferimento.

 

Jaru-RO, 25 de Setembro de 2020.

 

 

SILVIO ALVES FONSECA NETO

OAB/RO 8984
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Protocolado por: SILVIO ALVES FONSECA NETO 

Processo Judicial Eletrônico - 2º Grau

Poder Judiciário de Rondônia

Comprovante de protocolo

Processo
Número do processo: 0807630-90.2020.8.22.0000
Órgão julgador: Gabinete Des. Oudivanil de Marins
Órgão julgador
Colegiado: 1ª Câmara Especial

Jurisdição: Tribunal de Justiça
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto principal: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Segredo de justiça: Sim
Partes: MUNICÍPIO DE JARU (04.279.238/0001-59)

WELINGTON ALMEIDA SOUZA (566.362.452-04)

Audiência

Documentos protocolados Tipo Tamanho (KB)

PETIÇÃO INICIAL PETIÇÃO INICIAL 0,01
01 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MS
7002837-13.2020.pdf

PETIÇÃO 508,42

02 DECRETO NOMEAÇÃO 778-GP-
2019.pdf

OUTROS DOCUMENTOS 316,95

03 BOLETO E COMPROVANTE
PAGAMENTO.pdf

DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 123,35

04 DECRETO
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.pdf

DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO 92,28

Assuntos Lei
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO/Tutela Provisória/Revisão de Tutela
Antecipada Antecedente CPC

AGRAVANTE AGRAVADO

MUNICÍPIO DE JARU WELINGTON ALMEIDA SOUZA

Distribuído em: 25/09/2020 22:24
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Comarca de Jaru - 1ª Vara Cível
Fone: (69) 3521-0221 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br

Fórum Min. Victor Nunes Leal - Rua Raimundo Catanhede, 1069, Setor 02, Jaru/RO, 76890-000.

Processo nº: 7002837-13.2020.8.22.0003

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto: [Alistamento / Serviço Eleitoral]

Requerente: WELINGTON ALMEIDA SOUZA

Advogados do(a) IMPETRANTE: LAIS SANTOS CORDEIRO - RO8504, LUCAS BRANDALISE MACHADO - RO931,
EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - RO7649

Requerido: JOÃO GONÇALVES JUNIOR - PREFEITO NA CIDADE DE JARU/RO e outros

 

CONTROLE DE PRAZO

  Aguardando decurso de prazo, para prestação de informações, pela autoridade coatora até
28/09/2020.

Jaru/RO, Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020.

CARLOS ANDRE FERNANDES GASPARINI

Técnico Judiciário
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Mandado e certidão em anexo.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA

Processo: 7002807-13.2020.8.22.0003
Vara: 1ª Vara Cível

Distribuição: 11/09/2020
Data da certidão: 14/09/2020
Produtividade: A – Comum urbano - Baixado positivo

CERTIDÃO  POSITIVA.  CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/INDAGAÇÃO  EFETUADA.  MANDADO 

COM  PRAZO  EM  DOBRO  (ATO  CONJUNTO  N.  12/2020-PR-CGJ).  Certifico  que  cumprindo 

determinação do MM. Juiz  de Direito, referente aos autos acima epigrafados, em diligência(s) 

ao(s)  local(is)  descrito(s)  no  Mandado,  em  14/09/2020  às  10h:02min  horas,  procedi  a 

citação/intimação/notificação/indagação de JOÃO GONÇALVES SILVA JUNIOR, prefeito 

do Município de Jaru, dando-lhe(s) conhecimento de todo o conteúdo do mandado, o qual lhe(s) 

li e do que ficou(aram) ciente(s). E após lhe(s) ler o teor do mandado, recebeu(ram) cópia(s) e 

exarou(aram) nota de ciente no mesmo. O referido é verdade e dou fé.

Eu,  Carla Regina de Andrade Nascimento – Oficial de Justiça, lavrei o presente e  assino, 
digitalmente,  nos  termos do  art.  62  das  Diretrizes  Gerais  Judiciais  da  Corregedoria-Geral  da 
Justiça.

Jaru, 14 de Setembro de 2020
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11/09/2020 	 • Processo Judicial Eletrônico - 1° Grau 
• 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 

Jaru - 1° Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, n° 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru 

Processo n°: 7002837-13.2020.8.22.0003 
Classe: Mandado de Segurança Cível 
Assunto: Alistamento / Serviço Eleitoral 
Requerente/Exequente:WELINGTON ALMEIDA SOUZA, RUA NILTON DE OLIVEIRA ARAÚJO 2560 SETOR 
04- 76890-000 - JARU - RONDÔNIA 
Advogado do requerente: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS, OAB n° R07649, LUCAS 
BRANDALISE MACHADO, OAB n° R0931, LAIS SANTOS CORDEIRO, OAB n° R08504 
Requerido/Executado: J. G. J. -. P. N. C. D. J., RUA RAIMUNDO CANTANHEDE 1080 SETOR 02 - 76890-000 - 
JARU - RONDÔNIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU 
Advogado do requerido: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU 

DECISÃO 

Vistos; 

1- Trata-se de mandado de Segurança, impetrado por Welington Almeida Souza em razão de ato do 
Prefeito do Município de Jaru. Alegou que é servidor do Município de Jaru/RO, ocupante do cargo efetivo 
de Professor (A) Nivel III, e no dia 03/06/2020 solicitou a sua desincompatibilização funcional, bem como 
requerendo a preservação da integralidade da sua remuneração com a concessão de licença para o 
desempenho de atividade política, porque pretende concorrer ao cargo de vereador. 

Disse que a autoridade coatora editou o Decreto n. 1268/GP/2020, autorizando a sua licença a partir 
do dia 14/08/2020, entretanto, determinou ilegalmente a supressão da sua remuneração no período de 
desincompatibilização, o que fere direito preceituado na Lei Complementar Federal n. 64/1990. Requereu a 
concessão liminar para: 1) Determinar que o Município de Jaru proceda pagamento imediato dos valores 
ilegalmente suprimidos da remuneração do Impetrante referente ao mês de agosto de 2020, sob pena de 
multa diária nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil; 2) Determinar que o Município de Jaru 
mantenha a integralidade da remuneração do Impetrante durante o período de desincompatibilização para 
concorrer às eleições de 2020. 

Ao final, pleiteou a convalidação da medida liminar (e mantidos os seus efeitos), e julgado 
procedente o pedido formulado nesta ação mandamental, para assegurar ao impetrante, definitivamente, o 
direito líquido e certo a integralidade da sua remuneração, nos termos do art. 1°, inciso II, alínea "L" Lei n° 
64/1990 (ID 46955341). Juntou documentos (ID 46955344 a ID 46955468). 

É o sucinto relatório. 

Para a concessão de liminar, faz-se necessário os requisitos do periculum in mora e o fumus boni 
iuris. 

Dessa maneira, de leitura dos documentos que instruem a petição inicial, conclui-se que o pedido 
para a suspensão dos efeitos do ato tido como abusivo do impetrado, merece acolhimento. 

Encontra-se o elemento da fumaça do bom direito, no documento digitalizado no 11) 46955468 - Pág. 
1, que se trata do Decreto assinado pelo impetrado, onde autorizou o impetrante a se licenciar para concorrer 
a cargo eletivo. Porém, sem receber a sua remuneração mensal. 
O impetrante, ainda, demonstrou que já houve redução no pagamento de sua remuneração no mês de 

https://pjepg.firojus.br/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?conversationPropagation=none&idBin=45066553&idProcessoDoc=473004... 1/3 
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11/09/2020 	 • Processo Judicial Eletrônico - 1° Grau 

agosto/2020, tendo em vista que recebeu de maneira proporcional até o dia 14 de agosto de 2020, quando já 
se afastou do exercício da função (ID 46955466). 

O perigo da demora se encontra evidente nos presumíveis prejuízos que podem ocorrer, com o não 
pagamento da remuneração regular mês a mês, o que vem a ser garantido nc art. 1°, inciso II, alínea "1", que 
elenca: 

"os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta 
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das 
fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido 
o direito ez percepção dos seus vencimentos integrais;" 

Nesse sentido, o TJ/RO já asseverou: 

Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Servidor Efetivo. Candidatura a cargo eletivo. Remuneração Integral. Direito. 1. O servidor público estatutário que 
concorre a cargo eletivo, por expressa determinação da LC 64/90, sujeita-se a regra da desincompatibilização do cargo, sendo-lhe garantido o direito a percepção de 
vencimentos integrais durante todo o período. 2. Remessa necessária a que se nega provimento. (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 7009247-17.2016.822.0007, Rel. Des. 
Eurico Montenegro, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1° Câmara Especial, julgado em 13/03/2019). 

RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EFETIVO. CANDIDATO A CARGO ELETIVO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DURANTE TODO O 
PERÍODO DE DES1NCOMPATIBILIZAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI COMPLEMENTAR N.° 64/90. RECURSO PROVIDO. O servidor público estatutário 
que concorre a cargo eletivo, por expressa determinação legal, sujeita-se a regra desincompatibilização do cargo, devendo afastar-se do exercicio de suas funções desde o 30 
mês que anteceder o pleito eleitoral, lhe sendo garantido o direito a percepção de vencimentos integrais durante todo o periodo. O art. 122, § 1° e § 20 da Lei Complementar 
Estadual o. 68/92. Estatuto dos Servidores Públicos de Rondônia, buscou ampliar o período de afastamento remunerado dos servidores públicos que optassem por se 
candidatar a cargos eletivos, prevendo lhes ser garantida a manutenção da remuneração a partir do registro de sua candidatura perante os órgãos Eleitorais, o que, em 1992, 
ano de edição da legislação estadual, ocorria em momento anterior aos 90 dias que antecede o pleito. Não pode a Administração Pública, em uma interpretação restritiva do 
Estatuto de Servidor Público de Rondônia, reduzir direitos expressamente assegurados pela Lei Complementar Federal n' 64/90, especialmente no tocante ao período de 
licença remunerada assegurada servidor público candidato a cargo eletivo, havendo de prevalecer a previsão normativa especifica. (0005132-93.2016.8.22.0000 Recurso 
Administrativo Relator: Desembargador Renato Mimessi, julgado em: 10/07/2017, publicado Diário de Justiça RO em: 24/07/2C 17 - Tribunal do Pleno). 

Posto isso, com fundamento no artigo 7°, da Lei n° 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar 
formulado pelo impetrante Welington Almeida Souza, para determinar que o Prefeito do Município de Jaru: 

proceda o pagamento imediato dos valores ilegalmente suprimidos dos vencimentos do 
impetrante referente ao mês de agosto de 2020; 

mantenha a integralidade dos vencimentos integrais do impetrante durante o período de 
desincompatibilização para concorrer às eleições de 2020. 

CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO LIMINAR, devendo ser instruído com cópia 
da peça inicial, onde se encontra o endereço da autoridade coatora. 

2- Notifique-se a autoridade coatora ou quem suas vezes o fizer, para que preste as informações que 
entender necessárias no prazo de 10 (dez) dias, com fiam no disposto no inciso I, do artigo 7° da Lei n° 
12.016/2009. 

CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO, devendo ser instruído 
com cópia da peça inicial, onde se encontra o endereço da autoridade coatora. 

3-Nos termos do art. 70, II, da Lei 12.016/09, dê-se ciência do feito ao Município de Jaru, enviando-
lhe cópia da inicial, e, querendo, ingresse no feito como parte interessada. 

CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO, devendo ser instruido com cópia da petição inicial. 

4-Após, dê-se vistas ao Ministério Público, como dispõe o art. 12, da Lei n. 12.016/2009. 

5- Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se. 

Jaru, quinta-feira, 10 de setembro de 2020. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia

 Jaru - 1ª Vara Cível
 Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru

Processo nº: 7002837-13.2020.8.22.0003
Classe: Mandado de Segurança Cível
Assunto: Alistamento / Serviço Eleitoral
Requerente/Exequente:WELINGTON ALMEIDA SOUZA, RUA NILTON DE OLIVEIRA ARAÚJO 2560
SETOR 04 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS, OAB nº RO7649, LUCAS
BRANDALISE MACHADO, OAB nº RO931, LAIS SANTOS CORDEIRO, OAB nº RO8504
Requerido/Executado: J. G. J. -. P. N. C. D. J., RUA RAIMUNDO CANTANHEDE 1080 SETOR 02 -
76890-000 - JARU - RONDÔNIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
Advogado do requerido: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU

 

DECISÃO

Vistos;

1- Trata-se de mandado de Segurança, impetrado por Welington Almeida Souza em razão de ato
do Prefeito do Município de Jaru.  Alegou que é servidor do Município de Jaru/RO, ocupante do cargo
efetivo de Professor (A) Nivel III, e no dia 03/06/2020 solicitou a sua desincompatibilização funcional,
bem como requerendo a preservação da integralidade da sua remuneração com a concessão de licença
para o desempenho de atividade política, porque pretende concorrer ao cargo de vereador.

Disse que a autoridade coatora editou o Decreto n. 1268/GP/2020, autorizando a sua licença a
partir do dia 14/08/2020, entretanto, determinou ilegalmente a supressão da sua remuneração no período
de desincompatibilização, o que fere direito preceituado na Lei Complementar Federal n. 64/1990.
Requereu a concessão liminar para: 1) Determinar que o Município de Jaru proceda pagamento imediato
dos valores ilegalmente suprimidos da remuneração do Impetrante referente ao mês de agosto de 2020,
sob pena de multa diária nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil; 2) Determinar que o
Município de Jaru mantenha a integralidade da remuneração do Impetrante durante o período de
desincompatibilização para concorrer às eleições de 2020.

Ao final, pleiteou a convalidação da medida liminar (e mantidos os seus efeitos), e julgado
procedente o pedido formulado nesta ação mandamental, para assegurar ao impetrante, definitivamente, o
direito líquido e certo a integralidade da sua remuneração, nos termos do art. 1°, inciso II, alínea “L” Lei
n° 64/1990 (ID 46955341). Juntou documentos (ID 46955344 a ID 46955468).

É o sucinto relatório.

Para a concessão de liminar, faz-se necessário os requisitos do periculum in mora e o fumus boni
iuris.

Dessa maneira, de leitura dos documentos que instruem a petição inicial, conclui-se que o pedido
para a suspensão dos efeitos do ato tido como abusivo do impetrado, merece acolhimento.

Encontra-se o elemento da fumaça do bom direito, no documento digitalizado no ID 46955468 -
, que se trata do Decreto assinado pelo impetrado, onde autorizou o impetrante a se licenciar paraPág. 1
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concorrer a cargo eletivo. Porém, sem receber a sua remuneração mensal.
O impetrante, ainda, demonstrou que já houve redução no pagamento de sua remuneração no mês de
agosto/2020, tendo em vista que recebeu de maneira proporcional até o dia 14 de agosto de 2020, quando
já se afastou do exercício da função ( ).ID 46955466

O perigo da demora se encontra evidente nos presumíveis prejuízos que podem ocorrer, com o
não pagamento da remuneração regular mês a mês, o que vem a ser garantido no art. 1º, inciso II, alínea
“l”, que elenca:

“os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive
das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;”
      
          Nesse sentido, o TJ/RO já asseverou:

Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Servidor Efetivo. Candidatura a cargo eletivo. Remuneração Integral. Direito.  1. O servidor público estatutário

que concorre a cargo eletivo, por expressa determinação da LC 64/90, sujeita-se a regra da desincompatibilização do cargo, sendo-lhe garantido o direito à percepção de

vencimentos integrais durante todo o período.  2. Remessa necessária a que se nega provimento.  (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 7009247-17.2016.822.0007, Rel.

Des. Eurico Montenegro, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Especial, julgado em 13/03/2019).

RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EFETIVO. CANDIDATO A CARGO ELETIVO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DURANTE TODO O

PERÍODO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 64/90. RECURSO PROVIDO. O servidor público

estatutário que concorre a cargo eletivo, por expressa determinação legal, sujeita-se a regra desincompatibilização do cargo, devendo afastar-se do exercício de suas

funções desde o 3º mês que anteceder o pleito eleitoral, lhe sendo garantido o direito à percepção de vencimentos integrais durante todo o período. O art. 122, § 1º e § 2º

da Lei Complementar Estadual n. 68/92. Estatuto dos Servidores Públicos de Rondônia, buscou ampliar o período de afastamento remunerado dos servidores públicos

que optassem por se candidatar a cargos eletivos, prevendo lhes ser garantida a manutenção da remuneração a partir do registro de sua candidatura perante os órgãos

Eleitorais, o que, em 1992, ano de edição da legislação estadual, ocorria em momento anterior aos 90 dias que antecede o pleito. Não pode a Administração Pública, em

uma interpretação restritiva do Estatuto de Servidor Público de Rondônia, reduzir direitos expressamente assegurados pela Lei Complementar Federal nº 64/90,

especialmente no tocante ao período de licença remunerada assegurada servidor público candidato a cargo eletivo, havendo de prevalecer a previsão normativa específica.

(0005132-93.2016.8.22.0000 Recurso Administrativo Relator: Desembargador Renato Mimessi, julgado em: 10/07/2017, publicado Diário de Justiça RO em: 24/07/2017

- Tribunal do Pleno).

Posto isso, com fundamento no artigo 7º, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar
formulado pelo impetrante Welington Almeida Souza, para determinar que o Prefeito do Município de
Jaru:

A- proceda o pagamento imediato dos valores ilegalmente suprimidos dos vencimentos do
impetrante referente ao mês de agosto de 2020;

B- mantenha a integralidade dos vencimentos integrais do impetrante durante o período de
desincompatibilização para concorrer às eleições de 2020.

CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO LIMINAR, devendo ser instruído com
cópia da peça inicial, onde se encontra o endereço da autoridade coatora.

2- Notifique-se a autoridade coatora ou quem suas vezes o fizer, para que preste as informações
que entender necessárias no prazo de 10 (dez) dias, com fulcro no disposto no inciso I, do artigo 7º da Lei
nº 12.016/2009.

CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO, devendo ser
instruído com cópia da peça inicial, onde se encontra o endereço da autoridade coatora.

3- Nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/09, dê-se ciência do feito ao Município de Jaru,
enviando-lhe cópia da inicial, e, querendo, ingresse no feito como parte interessada.
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CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO, devendo ser instruído com cópia da petição
inicial.

4- Após, dê-se vistas ao Ministério Público, como dispõe o art. 12, da Lei n. 12.016/2009.

5- Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Jaru,  .quinta-feira, 10 de setembro de 2020

 

Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia

 Jaru - 1ª Vara Cível
 Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru

Processo nº: 7002837-13.2020.8.22.0003
Classe: Mandado de Segurança Cível
Assunto: Alistamento / Serviço Eleitoral
Requerente/Exequente:WELINGTON ALMEIDA SOUZA, RUA NILTON DE OLIVEIRA ARAÚJO 2560
SETOR 04 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS, OAB nº RO7649, LUCAS
BRANDALISE MACHADO, OAB nº RO931, LAIS SANTOS CORDEIRO, OAB nº RO8504
Requerido/Executado: J. G. J. -. P. N. C. D. J., RUA RAIMUNDO CANTANHEDE 1080 SETOR 02 -
76890-000 - JARU - RONDÔNIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
Advogado do requerido: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU

 

DECISÃO

Vistos;

1- Trata-se de mandado de Segurança, impetrado por Welington Almeida Souza em razão de ato
do Prefeito do Município de Jaru.  Alegou que é servidor do Município de Jaru/RO, ocupante do cargo
efetivo de Professor (A) Nivel III, e no dia 03/06/2020 solicitou a sua desincompatibilização funcional,
bem como requerendo a preservação da integralidade da sua remuneração com a concessão de licença
para o desempenho de atividade política, porque pretende concorrer ao cargo de vereador.

Disse que a autoridade coatora editou o Decreto n. 1268/GP/2020, autorizando a sua licença a
partir do dia 14/08/2020, entretanto, determinou ilegalmente a supressão da sua remuneração no período
de desincompatibilização, o que fere direito preceituado na Lei Complementar Federal n. 64/1990.
Requereu a concessão liminar para: 1) Determinar que o Município de Jaru proceda pagamento imediato
dos valores ilegalmente suprimidos da remuneração do Impetrante referente ao mês de agosto de 2020,
sob pena de multa diária nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil; 2) Determinar que o
Município de Jaru mantenha a integralidade da remuneração do Impetrante durante o período de
desincompatibilização para concorrer às eleições de 2020.

Ao final, pleiteou a convalidação da medida liminar (e mantidos os seus efeitos), e julgado
procedente o pedido formulado nesta ação mandamental, para assegurar ao impetrante, definitivamente, o
direito líquido e certo a integralidade da sua remuneração, nos termos do art. 1°, inciso II, alínea “L” Lei
n° 64/1990 (ID 46955341). Juntou documentos (ID 46955344 a ID 46955468).

É o sucinto relatório.

Para a concessão de liminar, faz-se necessário os requisitos do periculum in mora e o fumus boni
iuris.

Dessa maneira, de leitura dos documentos que instruem a petição inicial, conclui-se que o pedido
para a suspensão dos efeitos do ato tido como abusivo do impetrado, merece acolhimento.

Encontra-se o elemento da fumaça do bom direito, no documento digitalizado no ID 46955468 -
, que se trata do Decreto assinado pelo impetrado, onde autorizou o impetrante a se licenciar paraPág. 1
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concorrer a cargo eletivo. Porém, sem receber a sua remuneração mensal.
O impetrante, ainda, demonstrou que já houve redução no pagamento de sua remuneração no mês de
agosto/2020, tendo em vista que recebeu de maneira proporcional até o dia 14 de agosto de 2020, quando
já se afastou do exercício da função ( ).ID 46955466

O perigo da demora se encontra evidente nos presumíveis prejuízos que podem ocorrer, com o
não pagamento da remuneração regular mês a mês, o que vem a ser garantido no art. 1º, inciso II, alínea
“l”, que elenca:

“os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive
das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;”
      
          Nesse sentido, o TJ/RO já asseverou:

Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Servidor Efetivo. Candidatura a cargo eletivo. Remuneração Integral. Direito.  1. O servidor público estatutário

que concorre a cargo eletivo, por expressa determinação da LC 64/90, sujeita-se a regra da desincompatibilização do cargo, sendo-lhe garantido o direito à percepção de

vencimentos integrais durante todo o período.  2. Remessa necessária a que se nega provimento.  (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 7009247-17.2016.822.0007, Rel.

Des. Eurico Montenegro, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Especial, julgado em 13/03/2019).

RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EFETIVO. CANDIDATO A CARGO ELETIVO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DURANTE TODO O

PERÍODO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 64/90. RECURSO PROVIDO. O servidor público

estatutário que concorre a cargo eletivo, por expressa determinação legal, sujeita-se a regra desincompatibilização do cargo, devendo afastar-se do exercício de suas

funções desde o 3º mês que anteceder o pleito eleitoral, lhe sendo garantido o direito à percepção de vencimentos integrais durante todo o período. O art. 122, § 1º e § 2º

da Lei Complementar Estadual n. 68/92. Estatuto dos Servidores Públicos de Rondônia, buscou ampliar o período de afastamento remunerado dos servidores públicos

que optassem por se candidatar a cargos eletivos, prevendo lhes ser garantida a manutenção da remuneração a partir do registro de sua candidatura perante os órgãos

Eleitorais, o que, em 1992, ano de edição da legislação estadual, ocorria em momento anterior aos 90 dias que antecede o pleito. Não pode a Administração Pública, em

uma interpretação restritiva do Estatuto de Servidor Público de Rondônia, reduzir direitos expressamente assegurados pela Lei Complementar Federal nº 64/90,

especialmente no tocante ao período de licença remunerada assegurada servidor público candidato a cargo eletivo, havendo de prevalecer a previsão normativa específica.

(0005132-93.2016.8.22.0000 Recurso Administrativo Relator: Desembargador Renato Mimessi, julgado em: 10/07/2017, publicado Diário de Justiça RO em: 24/07/2017

- Tribunal do Pleno).

Posto isso, com fundamento no artigo 7º, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar
formulado pelo impetrante Welington Almeida Souza, para determinar que o Prefeito do Município de
Jaru:

A- proceda o pagamento imediato dos valores ilegalmente suprimidos dos vencimentos do
impetrante referente ao mês de agosto de 2020;

B- mantenha a integralidade dos vencimentos integrais do impetrante durante o período de
desincompatibilização para concorrer às eleições de 2020.

CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO LIMINAR, devendo ser instruído com
cópia da peça inicial, onde se encontra o endereço da autoridade coatora.

2- Notifique-se a autoridade coatora ou quem suas vezes o fizer, para que preste as informações
que entender necessárias no prazo de 10 (dez) dias, com fulcro no disposto no inciso I, do artigo 7º da Lei
nº 12.016/2009.

CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO, devendo ser
instruído com cópia da peça inicial, onde se encontra o endereço da autoridade coatora.

3- Nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/09, dê-se ciência do feito ao Município de Jaru,
enviando-lhe cópia da inicial, e, querendo, ingresse no feito como parte interessada.

Num. 47300497 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: LUIS MARCELO BATISTA DA SILVA - 10/09/2020 14:35:58
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091014324100000000045066553
Número do documento: 20091014324100000000045066553



      
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO, devendo ser instruído com cópia da petição
inicial.

4- Após, dê-se vistas ao Ministério Público, como dispõe o art. 12, da Lei n. 12.016/2009.

5- Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Jaru,  .quinta-feira, 10 de setembro de 2020

 

Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia

 Jaru - 1ª Vara Cível
 Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru

Processo nº: 7002837-13.2020.8.22.0003
Classe: Mandado de Segurança Cível
Assunto: Alistamento / Serviço Eleitoral
Requerente/Exequente:WELINGTON ALMEIDA SOUZA, RUA NILTON DE OLIVEIRA ARAÚJO 2560
SETOR 04 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS, OAB nº RO7649, LUCAS
BRANDALISE MACHADO, OAB nº RO931, LAIS SANTOS CORDEIRO, OAB nº RO8504
Requerido/Executado: J. G. J. -. P. N. C. D. J., RUA RAIMUNDO CANTANHEDE 1080 SETOR 02 -
76890-000 - JARU - RONDÔNIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
Advogado do requerido: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU

 

DECISÃO

Vistos;

1- Trata-se de mandado de Segurança, impetrado por Welington Almeida Souza em razão de ato
do Prefeito do Município de Jaru.  Alegou que é servidor do Município de Jaru/RO, ocupante do cargo
efetivo de Professor (A) Nivel III, e no dia 03/06/2020 solicitou a sua desincompatibilização funcional,
bem como requerendo a preservação da integralidade da sua remuneração com a concessão de licença
para o desempenho de atividade política, porque pretende concorrer ao cargo de vereador.

Disse que a autoridade coatora editou o Decreto n. 1268/GP/2020, autorizando a sua licença a
partir do dia 14/08/2020, entretanto, determinou ilegalmente a supressão da sua remuneração no período
de desincompatibilização, o que fere direito preceituado na Lei Complementar Federal n. 64/1990.
Requereu a concessão liminar para: 1) Determinar que o Município de Jaru proceda pagamento imediato
dos valores ilegalmente suprimidos da remuneração do Impetrante referente ao mês de agosto de 2020,
sob pena de multa diária nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil; 2) Determinar que o
Município de Jaru mantenha a integralidade da remuneração do Impetrante durante o período de
desincompatibilização para concorrer às eleições de 2020.

Ao final, pleiteou a convalidação da medida liminar (e mantidos os seus efeitos), e julgado
procedente o pedido formulado nesta ação mandamental, para assegurar ao impetrante, definitivamente, o
direito líquido e certo a integralidade da sua remuneração, nos termos do art. 1°, inciso II, alínea “L” Lei
n° 64/1990 (ID 46955341). Juntou documentos (ID 46955344 a ID 46955468).

É o sucinto relatório.

Para a concessão de liminar, faz-se necessário os requisitos do periculum in mora e o fumus boni
iuris.

Dessa maneira, de leitura dos documentos que instruem a petição inicial, conclui-se que o pedido
para a suspensão dos efeitos do ato tido como abusivo do impetrado, merece acolhimento.

Encontra-se o elemento da fumaça do bom direito, no documento digitalizado no ID 46955468 -
, que se trata do Decreto assinado pelo impetrado, onde autorizou o impetrante a se licenciar paraPág. 1
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concorrer a cargo eletivo. Porém, sem receber a sua remuneração mensal.
O impetrante, ainda, demonstrou que já houve redução no pagamento de sua remuneração no mês de
agosto/2020, tendo em vista que recebeu de maneira proporcional até o dia 14 de agosto de 2020, quando
já se afastou do exercício da função ( ).ID 46955466

O perigo da demora se encontra evidente nos presumíveis prejuízos que podem ocorrer, com o
não pagamento da remuneração regular mês a mês, o que vem a ser garantido no art. 1º, inciso II, alínea
“l”, que elenca:

“os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive
das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;”
      
          Nesse sentido, o TJ/RO já asseverou:

Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Servidor Efetivo. Candidatura a cargo eletivo. Remuneração Integral. Direito.  1. O servidor público estatutário

que concorre a cargo eletivo, por expressa determinação da LC 64/90, sujeita-se a regra da desincompatibilização do cargo, sendo-lhe garantido o direito à percepção de

vencimentos integrais durante todo o período.  2. Remessa necessária a que se nega provimento.  (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 7009247-17.2016.822.0007, Rel.

Des. Eurico Montenegro, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Especial, julgado em 13/03/2019).

RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EFETIVO. CANDIDATO A CARGO ELETIVO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DURANTE TODO O

PERÍODO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 64/90. RECURSO PROVIDO. O servidor público

estatutário que concorre a cargo eletivo, por expressa determinação legal, sujeita-se a regra desincompatibilização do cargo, devendo afastar-se do exercício de suas

funções desde o 3º mês que anteceder o pleito eleitoral, lhe sendo garantido o direito à percepção de vencimentos integrais durante todo o período. O art. 122, § 1º e § 2º

da Lei Complementar Estadual n. 68/92. Estatuto dos Servidores Públicos de Rondônia, buscou ampliar o período de afastamento remunerado dos servidores públicos

que optassem por se candidatar a cargos eletivos, prevendo lhes ser garantida a manutenção da remuneração a partir do registro de sua candidatura perante os órgãos

Eleitorais, o que, em 1992, ano de edição da legislação estadual, ocorria em momento anterior aos 90 dias que antecede o pleito. Não pode a Administração Pública, em

uma interpretação restritiva do Estatuto de Servidor Público de Rondônia, reduzir direitos expressamente assegurados pela Lei Complementar Federal nº 64/90,

especialmente no tocante ao período de licença remunerada assegurada servidor público candidato a cargo eletivo, havendo de prevalecer a previsão normativa específica.

(0005132-93.2016.8.22.0000 Recurso Administrativo Relator: Desembargador Renato Mimessi, julgado em: 10/07/2017, publicado Diário de Justiça RO em: 24/07/2017

- Tribunal do Pleno).

Posto isso, com fundamento no artigo 7º, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar
formulado pelo impetrante Welington Almeida Souza, para determinar que o Prefeito do Município de
Jaru:

A- proceda o pagamento imediato dos valores ilegalmente suprimidos dos vencimentos do
impetrante referente ao mês de agosto de 2020;

B- mantenha a integralidade dos vencimentos integrais do impetrante durante o período de
desincompatibilização para concorrer às eleições de 2020.

CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO LIMINAR, devendo ser instruído com
cópia da peça inicial, onde se encontra o endereço da autoridade coatora.

2- Notifique-se a autoridade coatora ou quem suas vezes o fizer, para que preste as informações
que entender necessárias no prazo de 10 (dez) dias, com fulcro no disposto no inciso I, do artigo 7º da Lei
nº 12.016/2009.

CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO, devendo ser
instruído com cópia da peça inicial, onde se encontra o endereço da autoridade coatora.

3- Nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/09, dê-se ciência do feito ao Município de Jaru,
enviando-lhe cópia da inicial, e, querendo, ingresse no feito como parte interessada.
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CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO, devendo ser instruído com cópia da petição
inicial.

4- Após, dê-se vistas ao Ministério Público, como dispõe o art. 12, da Lei n. 12.016/2009.

5- Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Jaru,  .quinta-feira, 10 de setembro de 2020

 

Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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Petição Anexa.
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AO DOUTO JUÍZO DA __ VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

JARU/RO 

 

“A desigualdade dos direitos é a primeira 

condição para que haja direitos” (Friedrich 

Nietzsche). 

 

 

 WELINGTON ALMEIDA SOUZA, brasileiro, convivente, servidor público 

municipal, portado de cédula de identidade (RG) n° 538260 – SESDEC/RO, inscrito no 

CPF/MF sob o n° 566.362.452-04, residente e domiciliado na Rua Nilton de Oliveira Araújo, 

n° 2560, Setor 04, CEP: 76.890-000, vem respeitosamente a presença deste Douto Juízo, 

com fundamento no art. ,por fim na Lei Complementar Federal n° 64/1990, impetrar o 

presente: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 

com pedido de liminar inaudita altera pars 

 

 

 contra ato do Excelentíssimo Senhor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

JARU, autoridade coatora, integrante da estrutura administrativa do MUNICÍPIO DE 

JARU, pessoa jurídica de direito público, ambos com endereço na Rua Raimundo 

Cantanhede, n° 1080, Setor 02, CEP: 76.890-000, Jaru/RO, pelas razões de fato e de direito 

a seguir aduzidas: 

 

I – DO OBJETO DA LIDE 

 

1. O presente mandado de segurança tem por objetivo afastar o ato da autoridade 

coatora e a obtenção de provimento jurisdicional que reconheça e declare o direito líquido e 

certo do Impetrante ao recebimento de sua remuneração durante o período de gozo da 

licença para atividade política (desincompatibilização) para o pleito eleitoral de 2020. 

 

2. Destarte, conforme será pormenorizadamente constatado, faz-se necessária a 

propositura da presente demanda para assegurar a tutela dos direitos pleiteados. 

 

II – SÍNTESE FÁTICA 

 

2.1. DA ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO ELEITORAL EM VIRTUDE DO 

ESTADO DE PANDEMIA 

 

De antemão, é necessário contextualizar este Douto Juízo das circunstâncias que 

envolvem a presente demanda. 
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Com a alteração das datas das eleições municipais, também foram alterados pela 

Emenda Constitucional n° 107/2020 os prazos dos pedidos de desincompatibilização, 

segundo o parágrafo 3°, inciso IV, do 

 

Art. 1°. As eleições municipais previstas para outubro de 202 

realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 

29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver 

observado o disposto no § 4° deste artigo. 

 

§ 3° Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as 

seguintes disposições: 

 

IV. Os prazos para desincompatibilização a realizar, por meio 

virtual, independentemente de qualquer disposição estatutária, 

convenções ou reuniões para a escolha de candidatos e a 

formalização de coligações, bem como para a definição dos critérios 

de distribuição de recursos do Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha, de que trata o art. 16-C da Lei n° 9.504, de 30 de 

setembro de 1997; 

 

a) a vencer: serão computados considerando-se a nova data de 
realização das eleições de 2020; 
 
b) vencidos: serão considerados preclusos, vedada a sua 
reabertura; 

 

Diante da nova disposição legal, para concorrer ao cargo de vereador, como o 

Impetrante, os funcionários públicos efetivos tiveram até o dia 15 de agosto de 2020 para 

efetivar o pedido de desincompatibilização, respeitando o prazo de 03 (três) meses constante 

no art. 1°, inciso II, alínea “L” da Lei Complementar Federal n° 64/1990. 

 

2.2. SÍNTESE FÁTICA 

 

3. O impetrante é servidor público municipal (Matrículas 643 e 1534), ocupante do 

cargo efetivo de Professor (A) Nível III, integrando o quadro do Magistério do Município 

de Jaru. 

 

4. No dia 03 de junho de 2020, o Impetrante encaminhou e-mail para o endereço 

eletrônico: grh@jaru.ro.gov.br, informando e solicitando a sua desincompatibilização 

funcional, bem como requerendo a preservação da integralidade da sua remuneração com a 

concessão de licença para o desempenho de atividade política, uma vez que pretende 

participar das eleições de 2020, concorrendo para o cargo de vereador. 
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5. Nesse sentido, no dia 07 de agosto de 2020, a Autoridade Coatora editou o Decreto 

n° 12681/GP/2020, autorizando a concessão de licença, com efeitos a partir de 14 de agosto 

de 2020, entretanto, determinou ilegalmente a supressão da remuneração do Impetrante 

durante o período de desincompatibilização. 

 

6. Desse modo, ao receber a sua remuneração referente ao mês de agosto de 2020, o 

Impetrante constatou que recebeu de maneira proporcional, ou seja, somente até o dia 14 de 

agosto de 2020. 

 

6. Ocorre que a prática deste ato (exclusão da remuneração) diverge completamente do 

que preceitua a Lei Complementar Federal n° 64/1990, legislação responsável por 

regulamentar a realização das eleições em todo o território nacional e que em seu art. 

1°, inciso II, alínea “L”, assegura a manutenção da remuneração dos servidores públicos 

durante o período de desincompatibilização. 

 

7. Diante desse cenário, serve o presente mandamus, com pedido liminar, para assegurar 

o direito líquido e certo do Impetrante a manutenção da sua remuneração durante o período 

de desincompatibilização. 

8. É a síntese do necessário. 

III – DO DIREITO 

 

3.1. DA LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO A MANUTENÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO 

ELEITORAL 

 

 A desincompatibilização do cargo ou função pública é uma das condições de 

elegibilidade exigidas no art. 1°, inciso II, alínea “L” Lei n° 64/1990. Vejamos: 

 

Art. 1° São inelegíveis: 

 

l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou 

entidades da Administração direta ou indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, 

inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se 

afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantindo o 

direito a percepção dos seus vencimentos integrais. 

 

 Ao exigir a desincompatibilização a lei busca conceder condições de igualdade, 

evitando que a proximidade funcional do futuro candidato com a Administração Pública 

venha a influenciar nas eleições, gerando um eventual desequilíbrio na disputa, ferindo o 

princípio da igualdade em relação aos candidatos que não possuem vínculo. 
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 Desse modo, para que o Impetrante possa exercer amplamente o seu direito 

fundamental ao sufrágio, este deve seguir os preceitos legais constantes na legislação 

constitucional e infraconstitucional que estabelecem os requisitos e vedações para o cargo, 

dentre eles a desincompatibilização do cargo público. 

 

 Assim, a garantia a manutenção da remuneração durante o período de 

desincompatibilização tem o objetivo de preservar as condições econômicas do pretenso 

candidato, uma vez que este teve que “abrir mão temporariamente” do exercício das suas 

atividades laborativas para participar do pleito eleitoral. 

 

 Com efeito, considerando que compete privativamente a União legislar sobre 

direito eleitoral e que a Lei Complementar Federal n° 64/1990, assegura em seu art. 1°, inciso 

II, alínea “L” a manutenção da remuneração durante o período de desincompatibilização, 

torna-se evidente a ilegalidade do ato perpetrado pela Autoridade Coatora e a lesão ao direito 

líquido e certo do Impetrante ao recebimento da integralidade da sua remuneração. 

 Outrossim, além de ser ilegal, o ato perpetrado pela Autoridade Coatora também 

viola o princípio da igualdade, tendo em vista que ao suprimir a remuneração dos servidores 

públicos que pretendem concorrer ao pleito eleitoral, faz com que estes sejam desestimulados 

a concorrem a cargos eletivos, o que, Data Vênia, deve ser devidamente apreciado pelo 

eminente representante do Ministério Público do Estado de Rondônia em seu parecer 

ministerial. 

 

 Por tais razões, torna-se inequivocamente comprovado que o ato ilegal perpetrado 

pela Autoridade Coatora, além de usurpar competência privativa da União (legislar sobre 

direito eleitoral), violou o direito líquido e certo do Impetrante a integralidade da sua 

remuneração durante o período de desincompatibilização, constante no art. 1°, inciso II, 

alínea “L” Lei n° 64/1990. 

 

3.2. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA 
 

No âmbito do Direito Público, todo e qualquer ato administrativo deve estar 
vinculado à lei, em decorrência estrita do princípio da legalidade, bem elucidado pela 
eminente professora Maria Sylvia Di Pietro: 

 
“Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só 
pode fazer o que a lei permite. (...) É aqui que melhor se enquadra a 
ideia de que, na relação administrativa a vontade da Administração 
Pública é a que decorre da lei.” 
 

Leciona HELY LOPES MEIRELLES, (Direito Administrativo Brasileiro, 20ª ed., 

Malheiros: São Paulo, p. 82/83: 
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“A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao 

atendimento da lei. 

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei 

não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a 

lei autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’, para 

o administrador público significa ‘deve fazer assim’.”  

 
Assim, sendo o princípio da legalidade norteador da Administração Pública, 

esta e seus agentes não podem atuar sem autorização legal, conforme ensina CELSO 

ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (Curso de Direito Administrativo, 5ª ed., Malheiros: São 

Paulo, p. 52: 

 

“O princípio da legalidade, no Brasil, significa que a Administração 

nada pode fazer senão o que a lei determina. 

Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei 

não proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei 

antecipadamente autorize. Donde administrar é prover aos 

interesses públicos, assim caracterizados em lei, fazendo-o na 

conformidade dos meios e formas nela estabelecidos ou 

particularizados segundo suas disposições. Segue-se que a atividade 

administrativa consiste na produção de decisões e comportamentos 

que, na formação escalonada do direito, agregam níveis maiores de 

concreção ao que já se contém abstratamente nas leis.” 

 

 Nesse diapasão, diante dos efeitos jurídicos do art. 1°, inciso II, alínea “L” Lei n° 
64/1990, tem-se por manifestamente ilegal a supressão da remuneração do Impetrante 
durante o período de desincompatibilização para concorrer ao cargo de vereador nas eleições 
de 2020. 
 Outrossim, além de violar diretamente o princípio da legalidade, a conduta perpetrada 
pela Autoridade Coatora também afronta diretamente o princípio da moralidade 
administrativa, ante a burla aos preceitos legais que determinam e reconhecem o direito a 
manutenção da remuneração 
 
 Destarte, torna-se dever da Autoridade Coatora, em respeito ao princípio da 
legalidade e da moralidade, restabelecer o pagamento da integralidade da remuneração do 
Impetrante. 
 
3.3. DOS PRECEDENTES ESPECÍFICOS SOBRE A MATÉRIA 
 
 O tema aqui tratado já foi objeto de análise pelo Poder Judiciário de todo país, que 
está garantido o direito a manutenção da remuneração 
 
 Nesse sentido, em caso análogo ao pressente o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia: 
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Remessa necessária em mandado de segurança. 
Desincompatibilização. Servidor efetivo. Candidato a cargo 
eletivo. Remuneração integral. Lei complementar n. 64/90. 
Sentença confirmada. Ao servidor público estatutário que 
concorre a cargo eletivo, sujeito a desincompatibilização por 
expressa determinação legal, é garantido o direito à percepção dos 
seus vencimentos integrais, durante o referido período. (TJ-RO - 
REEX: 70027175520168220020 RO 7002717-55.2016.822.0020, 
Data de Julgamento: 10/04/2018) 

 De igual turno encontra-se sedimentada a jurisprudência da Colenda Turma Recursal 
do Estado de Rondônia 
 

Recurso Inominado. Juizado Especial da Fazenda Pública. 
Remuneração. Desconto indevido. Período de 
desincompatibilização. Aplicação de Lei Federal. Dano moral. 
Ocorrência. Quantum indenizatório. Proporcionalidade. 1 – O 
servidor público faz jus ao recebimento de sua remuneração 
integral no período de desincompatibilização. 2 – O desconto 
indevido no salário do servidor público é capaz de gerar dano 
moral. 3 - O valor da indenização deve ser suficiente para atender 
os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-RO - RI: 
70013428520178220019 RO 7001342-85.2017.822.0019, Data de 
Julgamento: 17/06/2019) 

 Deste modo, torna-se cristalino que o Poder Judiciário, quando chamado para 
intervir, tem proferido decisões judiciais reconhecendo o direito a manutenção da 
remuneração dos servidores públicos durante o período de desincompatibilização. 
 
IV - DAS RAZÕES DO PEDIDO LIMINAR 
 
 Conforme disposto no art. 7°, inciso III da Lei Federal n° 12.016/2009, poderá ser 
pleiteada a concessão de antecipação dos efeitos da tutela tendente a suspender a produção 
do ato que ensejou a impetração da ação mandamental, sempre que estiverem presentes os 
requisitos (i) fundamento relevante e (ii) perigo de ineficácia da medida, caso seja deferida 
apenas ao término do processo. 
 
 No caso em análise, os requisitos supracitados encontram-se presentes, justificando-
se plenamente a concessão de medida liminar, a afim de assegurar ao Impetrante o direito a 
manutenção da integralidade da sua remuneração durante o período em que estiver 
desincompatibilizado do seu cargo para participar das eleições de 2020. 
 
 O fundamento relevante (fumus boni iuris), resulta claramente das razões 
dispostas na presente ação mandamental, tendo sido comprovado de maneira 
inequívoca: a) usurpação da competência privativa da União ao legislar sobre direito 
eleitoral; b) fundamento legal no art. 1°, inciso II, alínea “L” Lei n° 64/1990; c) 
declaração do partido; d) fichas financeiras comprovando que o Município de Jaru 
procedeu o pagamento proporcional da remuneração do impetrante. 
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 Já o perigo de ineficácia da medida (periculum in mora), encontra-se na 
necessidade de: a) supressão ilegal de verba de natureza alimentar; b) risco de 
superendividamento do Impetrante. 
 
 Em face do exposto, requer-se o deferimento do pedido liminar inaudita altera parte 
para que seja assegurado ao Impetrante, desde logo, o pagamento dos valores ilegalmente 
suprimidos e a manutenção da sua remuneração durante o período de desincompatibilização 
do cargo para as eleições de 2020. 
 
 Portanto, em vista da presença dos pressupostos ensejadores da concessão de medida 
liminar previstos no art. 7°, III, da Lei Federal n° 12.016/2009, é de rigor que seja 
integralmente concedida a medida liminar ora pleiteada. 
 
V – DO PEDIDO 
 
 Diante do exposto, pugna-se a este Douto Juízo, determinar a procedência total da 
pretensão deduzida, e: 
 
5.1 – EM CARÁTER LIMINAR 
 

a) Seja concedida liminar, inaudita altera parte, assegurando ao 
Impetrante, desde logo, o direito a: 

 
a.1) Determinar que o Município de Jaru proceda pagamento 
imediato dos valores ilegalmente suprimidos da remuneração do 
Impetrante referente ao mês de agosto de 2020, sob pena de multa 
diária nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. 
 
a.2) Determinar que o Município de Jaru mantenha a integralidade 
da remuneração do Impetrante durante o período de 
desincompatibilização para concorrer as eleições de 2020. 

 
5.2 – EM CARÁTER DEFINITIVO 

 
b) A intimação da Autoridade Coatora do conteúdo da presente 
ação, para que querendo apresente a defesa que tiver sob pena de 
revelia e confissão; 
 
c) Seja ao final, confirmada a medida liminar (e mantidos os seus 
efeitos), e julgado procedente o pedido formulado nesta ação 
mandamental, para assegurar ao Impretrante, definitivamente, o 
direito líquido e certo a integralidade da sua remuneração, nos 
termos do art. 1°, inciso II, alínea “L” Lei n° 64/1990. 

 

d) Requer-se, ainda, que todas e quaisquer intimações e 
publicações objeto desta causa sejam feitas exclusivamente em 
nome dos advogados Lucas Brandalise Machado, inscrito na 
OAB/RO sob o n° 7735 e Everton Alexandre da Silva Oliveira Reis, 
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inscrito na OAB/RO sob o n° 7649, sob pena de nulidade. 
 

 Atribui-se à causa o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), estando anexo 
o comprovante de recolhimento das custas iniciais devidas. 
 
 Nestes Termos, 
 Pede Deferimento. 
 
 Porto Velho, 05 de setembro de 2020. 
 
 

LUCAS BRANDALISE MACHADO 
OAB/RO 7735 

 
 
 

EVERTON ALEXANDRE REIS 
OAB/RO 7649 
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Nome do Beneficiário

BENEFICIÁRIO: FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Rua José Camacho, 585, Olaria 76.801-330 - Porto Velho - RO

FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E
Data de Vencimento Valor Cobrado

17/09/2020 109,13
Agência / Código do Beneficiário Nosso Número

Autenticação Mecânica
2848/467308-5 14120011000011295-9

DS

FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Uso do Banco

Nº do Documento

10494.67309  85120.101143  00001.129568  4  83810000010913

Beneficiário

120011000011295

17/09/2020

N

(=) Valor Cobrado

Vencimento

Espécie Doc.

0,00

Pagador

(=) Valor do DocumentoCarteira

(-) Desconto / Abatimento

Valor Moeda

Nosso Número / Cód. do Documento

Local de Pagamento

0,00

WELINGTON ALMEIDA SOUZA

(-) Outras Deduções

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Rua José Camacho, 585, Olaria 76.801-330 - Porto Velho - RO

FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Agência / Código do Beneficiário

0,00

Espécie Moeda

Otacilio Gonçalves,, N  1610,

104-0

109,13

(+) Mora / Multa

Bairro Luzia Abranch - Jaru RO

RG 109,13

07/09/2020
Data do Documento

2848/467308-5
Data de Processamento

Quantidade Moeda

07/09/2020
Aceite

CPF: 566.362.452-04

R$

Beneficiário

14120011000011295-9

Instruções

0,00

Guia de recolhimento avulsa da custa:

1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja possibilidade ou interesse na conciliação

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(+) Outros Acréscimos

CNPJ/CPF

10.466.386/0001-85

CNPJ/CPF

10.466.386/0001-85

DS

FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Uso do Banco

Nº do Documento

10494.67309  85120.101143  00001.129568  4  83810000010913

Beneficiário

120011000011295

17/09/2020

N

(=) Valor Cobrado

Vencimento

Espécie Doc.

0,00

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagador

(=) Valor do DocumentoCarteira

(-) Desconto / Abatimento

Valor Moeda

Nosso Número / Cód. do Documento

Local de Pagamento

0,00

WELINGTON ALMEIDA SOUZA

(-) Outras Deduções

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Rua José Camacho, 585, Olaria 76.801-330 - Porto Velho - RO

FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Agência / Código do Beneficiário

0,00

Espécie Moeda

Otacilio Gonçalves,, N  1610,

104-0

109,13

(+) Mora / Multa

Bairro Luzia Abranch - Jaru RO

RG 109,13

07/09/2020
Data do Documento

2848/467308-5
Data de Processamento

Quantidade Moeda

07/09/2020
Aceite

CPF: 566.362.452-04

R$

Beneficiário

14120011000011295-9

Instruções

0,00

Guia de recolhimento avulsa da custa:

1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja possibilidade ou interesse na conciliação

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(+) Outros Acréscimos

CNPJ/CPF

10.466.386/0001-85

FICHA DE COMPENSAÇÃO
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Nome do Beneficiário

BENEFICIÁRIO: FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Rua José Camacho, 585, Olaria 76.801-330 - Porto Velho - RO

FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E
Data de Vencimento Valor Cobrado

17/09/2020 109,13
Agência / Código do Beneficiário Nosso Número

Autenticação Mecânica
2848/467308-5 14120011000011295-9

DS

FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Uso do Banco

Nº do Documento

10494.67309  85120.101143  00001.129568  4  83810000010913

Beneficiário

120011000011295

17/09/2020

N

(=) Valor Cobrado

Vencimento

Espécie Doc.

0,00

Pagador

(=) Valor do DocumentoCarteira

(-) Desconto / Abatimento

Valor Moeda

Nosso Número / Cód. do Documento

Local de Pagamento

0,00

WELINGTON ALMEIDA SOUZA

(-) Outras Deduções

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Rua José Camacho, 585, Olaria 76.801-330 - Porto Velho - RO

FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Agência / Código do Beneficiário

0,00

Espécie Moeda

Otacilio Gonçalves,, N  1610,

104-0

109,13

(+) Mora / Multa

Bairro Luzia Abranch - Jaru RO

RG 109,13

07/09/2020
Data do Documento

2848/467308-5
Data de Processamento

Quantidade Moeda

07/09/2020
Aceite

CPF: 566.362.452-04

R$

Beneficiário

14120011000011295-9

Instruções

0,00

Guia de recolhimento avulsa da custa:

1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja possibilidade ou interesse na conciliação

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(+) Outros Acréscimos

CNPJ/CPF

10.466.386/0001-85

CNPJ/CPF

10.466.386/0001-85

DS

FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Uso do Banco

Nº do Documento

10494.67309  85120.101143  00001.129568  4  83810000010913

Beneficiário

120011000011295

17/09/2020

N

(=) Valor Cobrado

Vencimento

Espécie Doc.

0,00

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagador

(=) Valor do DocumentoCarteira

(-) Desconto / Abatimento

Valor Moeda

Nosso Número / Cód. do Documento

Local de Pagamento

0,00

WELINGTON ALMEIDA SOUZA

(-) Outras Deduções

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Rua José Camacho, 585, Olaria 76.801-330 - Porto Velho - RO

FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Agência / Código do Beneficiário

0,00

Espécie Moeda

Otacilio Gonçalves,, N  1610,

104-0

109,13

(+) Mora / Multa

Bairro Luzia Abranch - Jaru RO

RG 109,13

07/09/2020
Data do Documento

2848/467308-5
Data de Processamento

Quantidade Moeda

07/09/2020
Aceite

CPF: 566.362.452-04

R$

Beneficiário

14120011000011295-9

Instruções

0,00

Guia de recolhimento avulsa da custa:

1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja possibilidade ou interesse na conciliação

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(+) Outros Acréscimos

CNPJ/CPF

10.466.386/0001-85

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Num. 46955346 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:03
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721540109600000044752614
Número do documento: 20090721540109600000044752614



 

Num. 46955349 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:19
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721540363600000044752617
Número do documento: 20090721540363600000044752617



 

Num. 46955451 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:24
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721541928500000044752619
Número do documento: 20090721541928500000044752619



 

Num. 46955452 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:29
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721542498200000044752620
Número do documento: 20090721542498200000044752620



 

Num. 46955455 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:34
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721542965400000044752623
Número do documento: 20090721542965400000044752623



Num. 46955455 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:34
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721542965400000044752623
Número do documento: 20090721542965400000044752623



Num. 46955455 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:34
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721542965400000044752623
Número do documento: 20090721542965400000044752623



Num. 46955455 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:34
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721542965400000044752623
Número do documento: 20090721542965400000044752623



Num. 46955455 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:34
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721542965400000044752623
Número do documento: 20090721542965400000044752623



Num. 46955455 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:34
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721542965400000044752623
Número do documento: 20090721542965400000044752623



Num. 46955455 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:34
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721542965400000044752623
Número do documento: 20090721542965400000044752623



 

Num. 46955458 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:38
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721543456800000044752776
Número do documento: 20090721543456800000044752776



Num. 46955458 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:38
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721543456800000044752776
Número do documento: 20090721543456800000044752776



 

Num. 46955463 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:43
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721543882900000044752781
Número do documento: 20090721543882900000044752781



Num. 46955463 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:43
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721543882900000044752781
Número do documento: 20090721543882900000044752781



 

Num. 46955464 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:48
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721544333200000044752782
Número do documento: 20090721544333200000044752782



Num. 46955464 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:48
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721544333200000044752782
Número do documento: 20090721544333200000044752782



Num. 46955464 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:48
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721544333200000044752782
Número do documento: 20090721544333200000044752782



 

Num. 46955466 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:53
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721544820700000044752784
Número do documento: 20090721544820700000044752784



Num. 46955466 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:53
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721544820700000044752784
Número do documento: 20090721544820700000044752784



Num. 46955466 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:53
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721544820700000044752784
Número do documento: 20090721544820700000044752784



 

Num. 46955468 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - 07/09/2020 21:54:58
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090721545336900000044752786
Número do documento: 20090721545336900000044752786


	Cabeçalho
	Índice
	PETIÇÃO | NUM: 48700261 | 30/09/2020 18:18
	DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO | NUM: 48700264 | 30/09/2020 18:18
	DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO | NUM: 48700266 | 30/09/2020 18:18
	DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO | NUM: 48700268 | 30/09/2020 18:18
	DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO | NUM: 48700269 | 30/09/2020 18:18
	PETIÇÃO | NUM: 48546180 | 28/09/2020 21:31
	PETIÇÃO | NUM: 48546181 | 28/09/2020 21:31
	PETIÇÃO | NUM: 48543560 | 28/09/2020 21:29
	PETIÇÃO | NUM: 48543565 | 28/09/2020 21:29
	PETIÇÃO | NUM: 48536419 | 28/09/2020 19:01
	PETIÇÃO | NUM: 48536423 | 28/09/2020 19:01
	PETIÇÃO | NUM: 48531304 | 28/09/2020 17:32
	PROCURAÇÕES OU SUBSTABELECIMENTOS | NUM: 48531305 | 28/09/2020 17:34
	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO | NUM: 48531309 | 28/09/2020 17:35
	OUTROS DOCUMENTOS | NUM: 48319128 | 25/09/2020 22:39
	OUTROS DOCUMENTOS | NUM: 48496479 | 25/09/2020 22:39
	PETIÇÃO | NUM: 48318799 | 25/09/2020 22:35
	DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO | NUM: 48319125 | 25/09/2020 22:35
	DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO | NUM: 48319126 | 25/09/2020 22:35
	DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO | NUM: 48319127 | 25/09/2020 22:35
	CERTIDÃO | NUM: 48166217 | 24/09/2020 12:51
	DILIGÊNCIA | NUM: 47407967 | 14/09/2020 12:02
	CERTIDÃO | NUM: 47407968 | 14/09/2020 12:02
	MANDADO | NUM: 47407970 | 14/09/2020 12:02
	INTIMAÇÃO | NUM: 47300498 | 10/09/2020 21:06
	NOTIFICAÇÃO | NUM: 47300497 | 10/09/2020 21:06
	DECISÃO | NUM: 47273871 | 10/09/2020 14:32
	PETIÇÃO INICIAL | NUM: 46955334 | 07/09/2020 21:51
	PETIÇÃO | NUM: 46955341 | 07/09/2020 21:51
	CUSTAS | NUM: 46955344 | 07/09/2020 21:51
	DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO | NUM: 46955346 | 07/09/2020 21:51
	PROCURAÇÕES OU SUBSTABELECIMENTOS | NUM: 46955349 | 07/09/2020 21:51
	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO | NUM: 46955451 | 07/09/2020 21:51
	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO | NUM: 46955452 | 07/09/2020 21:51
	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO | NUM: 46955455 | 07/09/2020 21:51
	DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO | NUM: 46955458 | 07/09/2020 21:51
	DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO | NUM: 46955463 | 07/09/2020 21:51
	DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO | NUM: 46955464 | 07/09/2020 21:51
	DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO | NUM: 46955466 | 07/09/2020 21:51
	DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO | NUM: 46955468 | 07/09/2020 21:51

