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APRESENTAÇÃO

O décimo sétimo volume do Ementário de Jurisprudência integra mais uma
publicação dos acórdãos julgados do Tribunal Pleno Jurisdicional e Administrativo e do
Conselho da Justiça Estadual, publicados no Diário da Justiça Eletrônico, no primeiro semestre
do ano de 2019.
Este livro de ementas, com a compilação realizada pela Gerência de Normas e
Jurisprudência, é o resultado de um trabalho conjunto que versa sobre questões jurídicas
relevantes de grande contribuição para os profissionais e estudantes do Direito e
colaboradores, facilitando assim, o rápido acesso aos votos e decisões colegiadas importantes,
publicadas nos meses de janeiro a junho.
As decisões estão organizadas segundo os ramos do direito e agrupadas por
assuntos, com indicação do relator, data de julgamento e diário em que foi publicado. Para
localização dos assuntos, o usuário pode utilizar o índice analítico, facilitando assim, a busca
rápida neste livro de ementas.
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AÇÃO RESCISÓRIA
Antecipação de Tutela/Tutela Específica
AÇÃO RESCISÓRIA. DIVÓRCIO POST MORTEM. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
MORTE
DO
CÔNJUGE,
DIREITO
POTESTATIVO.
RECONHECIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
1. Tratando-se de direito potestativo a questão atinente ao divórcio, não há de se falar em
anulação da sentença que o decretou, ante o falecimento subsequente de um dos cônjuges que,
ainda em vida, deu início a ação e manifestou de forma inequívoca o interesse em dissolver a
sociedade conjugal.
2. Ação rescisória improcedente.
(AR nº 1000442-18.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.909TPJUD, julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.341 de 30.4.2019)
Compra e venda
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ORIGINÁRIA DE COBRANÇA.
COMPRA E VENDA IMÓVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE GADO.
GARANTIA DO PRIMEIRO. NORMA JURÍDICA. AFRONTA MANIFESTA. PROVAS
NOVAS. ERRO DE FATO. REQUISITOS MÍNIMOS. INEXISTENTES.
1. A ação rescisória, de natureza autônoma de impugnação de decisão judicial de mérito com
trânsito em julgado, apresenta elenco de cabimento em rol restritivo, somente admitido na hipótese
da existência de vícios elencados no art. 966 do Código de Processo Civil.
2. Facultada a manifestação da parte autora quanto a documento essencial ao deslinde da demanda
juntado aos autos em audiência de instrução e julgamento mediante abertura de prazo para razões
finais, afastada a hipótese de cerceamento de defesa e, em consequência, de violação manifesta a
dispositivo legal.
3. Impende diferenciar prova nova daquela produzida após o julgamento da ação originária da
rescisória, dado que apta unicamente a prova existente a gerar o cabimento desta ação.
4. O manejo de ação rescisória por erro de fato exige a presença de requisitos cumulativos não
demonstrados na espécie, a exemplo da falta de manifestação do juízo quanto ao tema.
5. Ação conhecida em parte, mas, desprovida.
(AR nº 1001485-24.2017.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.823TPJUD, julgado em 13.2.2019, DJe nº 6.303 de 26.2.2019)
Defeito, nulidade ou anulação
AÇÃO RESCISÓRIA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. SUCEDÂNEO
RECURSAL. JUÍZO RESCIDENDO. NÃO CONHECIMENTO. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO ANUAL. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA.
FALSIDADE PROBATÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO
IMPROCEDENTE.
1. Com fundamento legal no art. 966, incisos V, VI, VII e VIII, do Código de Processo CiviL, a
autora pugna pela rescisão de condenação que lhe fora imposta em ação de cobrança ajuizada por
contratante de seguro de vida em grupo.
2. Não apresenta maior consistência a impugnação à justiça gratuita deferida à autora, que se
encontra lastreada no fato de que se faz representar por advogado particular, mormente à luz do que
dispõe o artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil. Registra-se, ainda, que o Regime de Custas
deste Tribunal de Justiça (Lei Estadual nº. 1.442/2001), em seu art. 2º, VII, dispõe que “são
isentos do pagamento de taxas judiciárias as entidades civis sem fins lucrativos”.
3. Por se confundir com o mérito (juízo rescidendo), não se conhece da preliminar de utilização
da ação rescisória como sucedâneo recursal.
4. Não se constata tenha a condenação incorrido em erro de fato em relação ao termo inicial da
prescrição, que segundo a autora - agora - deveria corresponder não à data da aposentadoria, em
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2005, mas, sim, ao da ocorrência do acidente vascular cerebral que acometera a ré, no idos de
1999.
5. A aposentadoria da ré por invalidez, como evento indicador da ciência da incapacidade e,
portanto, deflagrador do prazo prescricional, restou incontroversa nos autos principais, porquanto
reconhecida como tal pela própria autora, a atrair as disposições do art. 334, III, do Código de
Processo Civil de 1973, tornando inviável a eleição de qualquer outro acontecimento. A concepção
de cenário diverso, demandaria, no mínimo, análise probatória incompatível com o conceito de
erro de fato, que deve ser verificável de pronto (ictu oculi).
6. As interpretações extraídas dos fatos noticiados nos autos não são mais sindicáveis, porquanto
“Prepondera a orientação segundo a qual, como regra, a má apreciação da prova ou a injustiça da
sentença não autorizam a ação rescisória (STJ, REsp 147.796/MA, 4ª Turma, rel. Ministro João
Otávio de Noronha, j. 25.05.1999).
7. A alegação de violação ao artigo 206, II, b, e art. 711, ambos do Código Civil, apresenta-se
indissociável da tentativa de se alterar o fato gerador da pretensão de cobrança.
8. Como a autora da ação de cobrança pedira o julgamento procedente para condenar a então ré
ao pagamento do “prêmio seguro atinente a acidentes pessoais contratados na ordem de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo tal direito concedido, não se extrai tenha a condenação sido
extra petita”.
9. A adequada análise da prova afasta violação direta ao art. 131 do Código de Processo Civil de
1973.
10. O art. 944, inciso VII, do Código de Processo Civil, exige que a “prova nova” tenha sido
obtida após o trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir. Ocorre que o eventual
dissenso entre a causa de pedir da ação de cobrança e as informações lançadas no cartão de
proposta já eram de conhecimento da autora desde a citação, mas não fora aduzido na contestação
genérica por si apresentada.
11. Tampouco se pode falar em falsidade da prova (art. 966, inciso VI), pois não apenas
concorreram para o desfecho da ação de cobrança a incapacidade da autora em impugnar
especificamente a pretensão, como sua concordância a respeito do fato gerador da indenização. A
controvérsia acerca da prova documental não chancela a existência do falso.
12. Não se afigura violação ao art. 801 do Código Civil e art. 21 do DL n. 21/66, segundo os
quais o estipulante é mandatário dos segurados, na medida em que a interpretação conferida pela
sentença e o acórdão observaram a jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, firme no
sentido de reconhecer-lhe legitimidade passiva quando o mandatário agir com desídia no
cumprimento de sua obrigação contratual, que, in casu, decorrera do indeferimento equivocado do
pedido administrativo e por não ter sido demonstrado que tivesse encaminhado o pedido de
indenização à seguradora.
13. Pedido rescisório improcedente. Sentença mantida.
(AR nº 1001879-31.2017.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.743-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)

AGRAVO INTERNO
Antecipação de tutela/tutela específica
AGRAVO INTERNO EM MANDANDO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS E TESES. INADMISSIBILIDADE POR
FALTA DE REQUISITOS FORMAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conformando a parte vencida com a decisão monocrática, é-lhe facultada a interposição
de recurso - artigo 1.021, §1º do CPC.
2. Ausência de enfrentamento do direito material, nó-górdio da questão judicial, a saber, reiterado
inadimplemento da obrigação de fazer.
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3. Não observância do princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 1.021, §1º CPC.
4. Recurso não conhecido.
(AIT nº 1001767-96.2016.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº 10.874TPJUD, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.329 de 10.4.2019)
Atos administrativos
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO NORMATIVO DE
REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA DE EMOLUMENTOS EM INCORPORAÇAO
IMOBILIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO DA AÇÃO
MANDAMENTAL. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Na linha de precedentes desta Corte, ocorre a perda do interesse de agir do Agravo interposto
contra liminar indeferida em mandado de segurança, devido a superveniência do julgamento do
mérito da ação mandamental.
2. Agravo Interno prejudicado.
(AIT nº 1002030-94.2017.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Cezarinete Angelim, Acórdão nº 9.993TPJUD, julgado em 4.4.2018, DJe nº 6.283 de 29.1.2019)
Concurso Público
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SUPERVENIÊNCIA DO
JULGAMENTO MERITÓRIO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO PREJUDICADO.
1.Na linha de precedentes desta Corte, ocorre a perda do interesse de agir do Agravo interposto
contra liminar deferida em mandado de segurança, devido a superveniência do julgamento do mérito
da ação mandamental.
2.Agravo interno prejudicado.
(AIT nº 1000338-26.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.861-TPJUD,
julgado em 1.4.2019, DJe nº 6.325 de 4.4.2019)
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO
EFETIVO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ETAPA
DE EXAME PSICOTÉCNICO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO DA
AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Na linha de precedentes desta Corte, ocorre a perda do interesse de agir do Agravo interposto
contra liminar indeferida em mandado de segurança, devido a superveniência do julgamento do
mérito da ação mandamental.
2. Agravo Interno prejudicado.
(AIT nº 1002005-81.2017.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.801-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.275 de 16.1.2019)
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO
DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. TITULAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO
JULGAMENTO MERITÓRIO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Na linha de precedentes desta Corte, ocorre a perda do interesse de agir do Agravo interposto
contra liminar indeferida em mandado de segurança, devido a superveniência do julgamento do
mérito da ação mandamental.
2. Agravo Interno prejudicado.
(AIT nº 1001938-19.2017.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.799-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.275 de 16.1.2019)
ART. 926, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
a) Precedente: Julgado do Tribunal Pleno Jurisdicional desta Corte de Justiça:
“Mandado de Segurança. Concurso público. Candidata aprovada fora do número de vagas. Remoção
de servidor. Contratação temporária de servidores durante a vigência do Concurso. Prazo de validade
encerrado. Cargo efetivo vago. Não comprovação. Preterição. Inexistência. - O ato de remoção de
servidor importa apenas em deslocamento do mesmo entre localidades, não tendo o condão de se
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sobrepor às vagas previstas no Edital do Concurso, tampouco de ensejar o surgimento do direito
subjetivo à nomeação de candidato aprovado. - A ocorrência de contratação temporária no prazo de
validade do Concurso somente configura preterição na ordem de classificação, se destinada a preenchimento de cargo efetivo vago, em detrimento dos candidatos aprovados. - Não há que se falar
em ilegalidade em não convocar candidata classificada fora do número de vagas, se não restou
comprovada a existência de cargos efetivos vagos, além daqueles que foram preenchidos de acordo
com a ordem de classificação do Concurso. - Mandado de Segurança denegado.
(TJAC, Tribunal Pleno Jurisdicional, Processo n.º1001033-77.2018.8.01.0000, Relator Des. Samoel
Evangelista; Data do julgamento: 17/10/2018, Data de registro: 18/10/2018, unânime)”
b) Recurso desprovido.
(AIT nº 1000251-70.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.775TPJUD, julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
Direito administrativo e outras matérias de direito público
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE
DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO E
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DA MULTA DO
ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inquestionável que o Agravo Interno é manifestamente inadmissível, à proporção que foi
manejado de forma grosseira. A uma, porque o Agravo Interno somente é cabível para impugnar
decisões monocráticas da relatoria. A duas, porque, quando a ação mandamental for julgada em
grau de competência originária dos Tribunais, o Poder Público somente poderá usar o Recurso
Extraordinário e Especial. A três, porque, eventualmente, a parte tem a sua disposição os Embargos
de Declaração justamente para prequestionar a matéria constitucional e de direito federal,
viabilizando a interposição dos recursos de natureza extraordinária aos Tribunais Superiores.
2. Afigura-se desarrazoado que uma instituição do porte do Agravante não disponha de uma
assessoria técnica, qualificada para identificar o remédio jurídico mais adequado ao caso concreto.
Dessa maneira, o Agravante pretendeu unicamente tumultuar o andamento processual, interpondo um
recurso manifestamente inadmissível para prejudicar a efetividade do processo, criando obstáculos
para a entrega do direito subjetivo postulado pela parte adversária e extrapolando o mero exercício
do direito de recorrer, o que resultou no evidente abuso que justifica a aplicação da multa prevista
no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015.
3. Agravo interno não conhecido.
(AIT nº 1000334-86.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 11.004-TPJUD,
julgado em 26.6.2019, DJe nº 6.381 de 28.6.2019)
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ACRE. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS.
INSCRIÇÃO INDEFERIDA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO DA
AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Na linha de precedentes desta Corte, ocorre a perda do interesse de agir do Agravo interposto
contra liminar indeferida em mandado de segurança, devido à superveniência do julgamento do
mérito da ação mandamental.
2. Agravo Interno prejudicado.
(AIT nº 1000027-35.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.794-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.275 de 16.1.2019)
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO
DE ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE. ELIMINAÇÃO
DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DO EXAME TOXICOLÓGICO DE DOENÇA DE
CHAGAS.
SUPERVENIÊNCIA
DO
JULGAMENTO
MERITÓRIO
DA
AÇÃO
MANDAMENTAL. AGRAVO PREJUDICADO.
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1. Na linha de precedentes desta Corte, ocorre a perda do interesse de agir do Agravo interposto
contra liminar indeferida em mandado de segurança, devido a superveniência do julgamento do
mérito da ação mandamental.
2. Agravo Interno prejudicado.
(AIT nº 0100350-02.2017.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.792-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.275 de 16.1.2019)
ART. 926, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
a) Precedente: Julgado do Tribunal Pleno Jurisdicional desta Corte de Justiça:
“Mandado de Segurança. Concurso público. Candidata aprovada fora do número de vagas.
Desistência de candidato melhor classificado após encerramento do Concurso. Ausência de direito
subjetivo à nomeação. - Não há que se falar em ilegalidade na não convocação de candidata
classificada fora do número de vagas, se não restou demonstrada nenhuma das hipóteses de
conversão de mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Mandado de Segurança
denegado.
(TJAC, Tribunal Pleno Jurisdicional, Processo n.º 1001648-67.2018.8.01.0000, Relator Des. Samoel
Evangelista; Data do julgamento: 10/10/2018, Data de registro: 15/10/2018, unânime).
b) Recurso desprovido à falta de direito líquido e certo objeto do respectivo Mandado de Segurança
originário.
(AIT nº 1000244-78.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.776TPJUD, julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
Direito Civil
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO
DA
VICEPRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM TESE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº. 1.253.844/SC.
ART. 1.030, I, “B”, DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE.
FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DOS §§ 1º E 2º, DO ART. 91, DO CPC/2015.
IRRELEVÂNCIA. CARÁTER ESPECIAL DO ART. 18 DA LEI 7.347/85. NÃO
OCORRÊNCIA DE OVERRIDING. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no Recurso Especial
Repetitivo n.º 1.253.844/SC (Tema 510), o art. 18 da Lei Federal n.º 7.347/85 dispensa o
Ministério Público do adiantamento de despesas processuais em ação civil pública.
2. No mesmo precedente, definiu-se, por aplicação analógica do enunciado n.º 232 daquela Corte
Superior, que, em sede de ação civil pública, o adiantamento dos honorários referentes a perícias
postuladas pelo parquet compete à Fazenda Pública à qual ele se encontra vinculado.
3. Muito embora o acórdão julgador do Resp nº. 1.253.844/SC tenha sido prolatado sob a égide
do Código de Processo Civil de 1973, a superveniência do vigente Código de Processo Civil não
implicou overriding da jurisprudência consolidada pelo Tribunal da Cidadania sobre o tema.
4. Inaplicabilidade da regra geral extraída dos §§1º e 2º do art. 91 do CPC/2015, em razão da
prevalência da regra especial extraída do art. 18 da Lei Federal n.º 7.347/85. Precedentes de ambas
as turmas da Seção de Direito Público do STJ, reafirmando a plena aplicabilidade atual da
jurisprudência consolidada.
5. Agravo interno desprovido.
(Ag nº 1001186-47.2017.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.944TPJUD, julgado em 8.5.2019, DJe nº 6.355 de 21.5.2019)
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO FORA DO
DOMICÍLIO
(TFD).
DIREITO
CONSTITUCIONAL
À
SAÚDE
E
À
VIDA.
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
AGRAVO PREJUDICADO.

12/139

Ementário Trimestral de Jurisprudência - Tribunal de Justiça do Estado do Acre

1. Na linha de precedentes desta Corte, ocorre a perda do interesse de agir do Agravo interposto
contra liminar deferida em mandado de segurança, devido a superveniência do julgamento do mérito
da ação mandamental.
2. Agravo Interno prejudicado.
(AIT nº 1002386-55.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.967-TPJUD,
julgado em 31.5.2019, DJe nº 6.365 de 4.6.2019)
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO FORA DO
DOMICÍLIO
(TFD).
DIREITO
CONSTITUCIONAL
À
SAÚDE
E
À
VIDA.
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
AGRAVO PREJUDICADO.
1. Na linha de precedentes desta Corte, ocorre a perda do interesse de agir do Agravo interposto
contra liminar deferida em mandado de segurança, devido a superveniência do julgamento do mérito
da ação mandamental.
2. Agravo Interno prejudicado.
(AIT nº 1002410-83.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.996-TPJUD,
julgado em 31.5.2019, DJe nº 6.365 de 4.6.2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COISA
JULGADA. RECONHECIMENTO. RECLAMAÇÃO EM CURSO: JUIZADOS ESPECIAIS.
CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INDUÇÃO A ERRO. LITISPENDÊNCIA
CARACTERIZADA. ELEMENTOS DA AÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE. MESMO
OBJETIVO PRÁTICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, EM PARTE.
1. Tendo em vista declaração de coisa julgada com extinção do feito, em vista de certidão de
trânsito em julgado na Reclamação, com posterior averiguação de desacerto induzindo a Relatora a
erro, não se aperfeiçoa a hipótese de coisa julgada ante o curso da Reclamação, atualmente suspensa
aguardando julgamento de conflito de competência em agravo de instrumento interposto de uma das
decisões proferidas naquela ação.
2. Em contrapartida, embora afastada a hipótese de coisa julgada, não alterada a conclusão do
julgado pela extinção do feito, embora por motivo diverso, de vez que demonstrada a tríplice
identidade entre este Mandado de Segurança e a Reclamação, com o mesmo objetivo prático,
inexistindo qualquer obstáculo em reconhecer o instituto ante a diversidade da natureza das causas.
3. Agravo interno provido em parte para afastar a hipótese de coisa julgada, porém, mantida a
extinção do feito uma vez configurada a litispendência com Reclamação dantes proposta nos
Juizadas Especiais.
(AIT nº 1000203-14.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.931TPJUD, julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.343 de 3.5.2019)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA.
NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL SOBRESTADO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não é cabível o recurso de agravo interno contra decisão do Vice-Presidente que nega efeito
suspensivo ao Recurso Especial. Competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar o pleito.
2. Agravo não conhecido.
(AIT nº 1000367-76.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.896TPJUD, julgado em 10.4.2019, DJe nº 6.336 de 23.4.2019)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA.
NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL SOBRESTADO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
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1. Não é cabível o recurso de agravo interno contra decisão do Vice-Presidente que nega efeito
suspensivo ao Recurso Especial. Competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar o pleito.
2. Agravo não conhecido.
(AIT nº 1000365-09.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.895TPJUD, julgado em 10.4.2019, DJe nº 6.336 de 23.4.2019)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO COM A VERBA
ESTABELECIDA NA EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RITOS PROCESSUAIS PRÓPRIOS. REJEIÇÃO DO
AGRAVO INTERNO.
1. Sendo os agravantes detentores de direito a receber, por meio da execução, verbas públicas
sujeitas ao rito do precatório, por força de determinação constitucional, inviável a sua compensação
com os honorários devidos pelos mesmos ao Estado do Acre, diante da ausência de previsão legal e
das naturezas jurídicas diversas dos créditos.
2. Embora tramitem no mesmo feito, por inteligência das normas processuais civis, bem como por
obediência ao princípio da economia processual, os honorários sucumbenciais devidos à Fazenda
Pública pelos agravantes segue rito diverso do valor apurado em precatório, sendo absolutamente
incabível qualquer compensação.
(AIT nº 0000038-48.1999.8.01.0000, Rel. Des. Pedro Ranzi, Acórdão nº 10.815-TPJUD,
julgado em 13.2.2019, DJe nº 6.296 de 15.2.2019)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE.
FORNECIMENTO DE FÁRMACO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO
DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Demonstrado que durante o trâmite do Agravo Regimental foi julgado o mérito do Mandamus,
cessam os motivos que ensejaram sua impetração.
2. Agravo Regimental prejudicado.
(AIT nº 1002120-68.2018.8.01.0000, Rel. Des. Elcio Mendes, Acórdão nº 10.747-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
Processo administrativo disciplinar ou sindicância
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA.
NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL SOBRESTADO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não é cabível o recurso de agravo interno contra decisão do Vice-Presidente que nega efeito
suspensivo ao Recurso Especial. Competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar o pleito.
2. Agravo não conhecido.
(AIT nº 0800125-86.2017.8.01.0081, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.894TPJUD, julgado em 10.4.2019, DJe nº 6.336 de 23.4.2019)

AGRAVO REGIMENTAL
Concurso Público
MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONCESSÃO
DE MEDIDA LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL PREJUDICADO.
Com o julgamento do mérito e concessão do Mandado de Segurança, fica superado o pleito de
reforma da Decisão que deferiu o pedido de concessão da medida liminar, restando prejudicado o
Agravo Regimental, ante a perda do objeto.
Agravo Regimental prejudicado.
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(AgRg nº 0100190-40.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.877TPJUD, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.329 de 10.4.2019)
Direito Penal
PROCESSUAL
PENAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. FRAUDE À
LICITAÇÃO. PREFEITO. AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DO CARGO. MEDIDA
CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Havendo alternativa estatal interventiva menos gravosa, mas tão eficaz quanto à postulada para
promover o fim desejado, resulta concluir que a restrição ao direito de locomoção se mostra
desnecessária.
2. Em se verificando a necessidade de apuração de delitos supostamente cometidos pelo representado,
o retorno ao cargo não só facilitará a reiteração das condutas ora identificadas no relatório das
investigações realizadas pela Autoridade Policial, como poderá permitir a indevida interferência na
instrução criminal, pelo que deve ser resguardado o interesse público nesse momento. Escudado nessa
situação fática, é de se concluir imprescindível a manutenção do afastamento do cargo, de forma a
acautelar a ordem pública e assegurar a investigação criminal.
3. Agravo desprovido.
(AgRg nº 0100463-19.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.941TPJUD, julgado em 8.5.2019, DJe nº 6.355 de 21.5.2019)
AGRAVO
INTERNO.
REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
CONHECIDA.
DECISÃO
MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. REITERAÇÃO DO
PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL NOS TERMOS DO ART. 622, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO
CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS
NOVAS.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A reiteração do pedido revisional, somente pode ser admitida quando houver provas novas do
direito alegado. Inteligência do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. A mera pretensão de reexame dos fundamentos aventados na decisão que transitou em julgado e
foi objeto de outra revisão criminal não é apta a embasar reiteração de nova Revisão Criminal.
3. In casu, incabível o conhecimento de reiteração de Revisão Criminal nos termos do art. 622,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois o Revisionando não logrou êxito em
demonstrar a existência de provas novas ou fundamentos aptos a infirmarem a decisão transitada em
julgado.
4. Incabível a propositura de Revisão Criminal que pretenda a reanálise de dosimetria da pena já
realizada em anterior revisão perante este Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(AgRg nº 1000084-19.2019.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.939TPJUD, julgado em 8.5.2019, DJe nº 6.348 de 10.5.2019)
AGRAVO INTERNO. SEQUESTRO CAUTELAR PENAL. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO. OFENDIDO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 4º DO DECRETO-LEI
3.240/41. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME EM TORNO DA
LICITUDE DOS OBJETOS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO.
1. Diferentemente do sequestro definido no Código de Processo Penal, a medida de sequestro do
art. 4º do Decreto-Lei 3.240/41 também cumpre a função da hipoteca legal e do arresto previstos
na lei processual penal, qual seja, a de garantir a reparação do dano causado à Fazenda Pública,
vítima do crime, podendo incidir até sobre os bens de origem lícita do acusado.
2. Seja pelo fato de que os bens e valores bloqueados poderão ser utilizados não apenas para
ressarcimento dos prejuízos ao Erário, mas também para satisfazer eventual condenação por danos
extrapatrimoniais coletivos, seja pelo fato de que as fundadas dúvidas quanto ao real valor dos
imóveis, não há de se falar em excesso de constrição.
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3. Por constituir garantia de futura execução cível da sentença penal condenatória, a medida deve
atender o disposto na ordem de preferência disposta no art. 835 do Código de Processo Civil, na
qual dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira tem preferência
sobre outros bens.
4. Agravo interno desprovido.
(AgRg nº 1002666-42.2018.8.01.0900, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.928TPJUD, julgado em 24.4.2019, DJe nº 6.341 de 30.4.2019)

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Direito Civil
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
INCIDENTE
DE
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. § 2º, ART. 16 DA LEI MUNICIPAL N. 1.892/2012.
PARÂMETRO. ART. 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VÍCIO
MATERIAL. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS.
ARGUIÇÃO
ACOLHIDA.
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
INCIDENTER
TANTUM. EFEITOS EX NUNC.
1. Trata-se de incidente de arguição de inconstitucionalidade instaurado, à unanimidade, pela
Segunda Câmara Cível deste Sodalício (acórdão n. 6.185), cujo objeto é a certificação de eventual
inconstitucionalidade material do art. 16, § 2º, da Lei 1.892/2012, que remete o cálculo da sexta
parte ao art. 18 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, em confronto com o art. 37,
inciso XIV, da Constituição Federal.
4. É inconstitucional por vício material a expressão “que será calculada na forma prevista no art.
18 da lei Orgânica Municipal”, contida no art. 16, § 2º, da Lei n. 1.892/2012, porquanto remete
o cálculo da sexta sobre a remuneração integral do servidor, possibilitando a sobreposição de
vantagens (efeito cascata) vedado pelo art. 37, inciso XIV, da CF.
5. Arguição, para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade parcial (material) do art. 16, §
2º, da Lei 1.892/2012 , frente ao art. 37, inciso XIV, da CF, com efeitos ex nunc.
(AI nº 0702596-21.2014.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros Acórdão nº 10.758-TPJUD,
julgado em 10.758, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Classificaçãoe e/ou preterição
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA. OBJETIVO: REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1.Em vista de erro material no acórdão, adequada a correção, sem ocasionar efeito infringente ao
julgado.
2.Desprovido o acórdão embargado de contradição a suprir, voltado o Embargante a atribuir efeito
infringente ao julgado para prevalência de tese jurídica defendida.
3.Os embargos de declaração não se prestam à reforma da decisão, somente admitido o efeito
infringente como decorrência lógica de uma das hipóteses previstas no art. 1022, do Código de
Processo Civil.
4.Embargos desprovidos, mas, de ofício, corrigido o erro material.
(EDcl nº 1001722-24.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.898TPJUD, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.334 de 17.4.2019)
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Defeito, nulidade ou anulação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
MERO
REJULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. A embargante sustenta existirem erros materiais e omissões no acórdão n. 10.743, que julgou
improcedente pedido de rescisão da condenação que lhe fora imposta em ação de cobrança ajuizada
por contratante de seguro de vida em grupo.
2. Constatada a existência de erro material quanto à menção de que o fato gerador da indenização
ocorrera em 2009, quando, em verdade, a autora reportara-se ao ano de 1999, bem como resultar
equivocada a menção ao artigo 711 do Código Civil, impõe-se a respectiva correção.
4. A ação rescisória merece tratamento distinto do recurso de apelação, pois enquanto o último
transfere ao segundo grau amplo conhecimento sobre a matéria impugnada, a busca pela rescisão da
sentença de mérito é marcadamente mais restrita, daí porque não se pode concebê-la para além das
hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil e tampouco permite-se discutir acerca da
injustiça da decisão (REsp 1764655/SP; AgInt na AR 4959/RS; REsp 1725401/SP) ou reabrir a
apreciação das provas (REsp 1725401/SP; AgInt no AREsp 1017071/PR; AgRg no AREsp
168745/MG).
5. Tampouco se deve olvidar que os embargos declaratórios consistem em “recurso destinado a pedir
ao juiz ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra ou omissão ou elimine
contradição existente no julgado”, ou seja, não se prestam ao rejulgamento da causa.
6. Não incorre em omissão o acórdão embargado, quando a fundamentação do voto condutor
abordou as teses suscitadas pela autora da ação rescisória, de modo a não restar dúvidas quanto à
inexistência de erro material ou violação manifesta à norma jurídica.
7. Deixa-se de aplicar multa por litigância de má-fé à embargante, quando os declaratórios não se
afiguram manifestamente ofensivos ao artigo 80 do Código de Processo Civil.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas quanto à correção de erros materiais.
(EDcl nº 1001879-31.2017.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.828-TPJUD,
julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES.
PRELIMINAR DE RECURSO EXTEMPORÂNEO. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUSTIÇA
GRATUITA. REVOGAÇÃO EXPRESSA DA TUTELA DE URGÊNCIA. ACOLHIMENTO.
RECURSO PROVIDO.
1. A embargante aponta a existência de omissões no acórdão n. 10.743, por meio do qual este
Tribunal Pleno julgou improcedente pedido inserto em ação rescisória ajuizada pela embargada
Itavida Clube de Seguros.
2. A questão relativa à extemporaneidade recursal representou uma das alterações introduzidas pelo
Código de Processo Civil de 2015, mais precisamente no artigo 218, § 4º, de sorte que o ato
processual praticado antes do início do prazo respectivo não mais poderá ser considerado
intempestivo. Aliás, por força da novel legislação, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte
Especial, em 1º/07/2016, teve por cancelada a súmula 318 e o mesmo fez o Tribunal Superior do
Trabalho, quanto à súmula 434. Preliminar rejeitada.
3. A embargante formulara a concessão de gratuidade judiciária no bojo da contestação, na petição
de página 1.164 e nas alegações finais juntadas às páginas 1.189/1.193, contudo, até a sessão de
julgamento, o pedido não havia sido objeto de apreciação, o que se constitui em omissão sanável
por meios dos embargos declaratórios.
4. À luz da declaração jungida à página 622 e do demonstrativo de proventos de página 1.165, a
embargante faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
5. Afigura-se, em princípio, despiciendo que o acórdão embargado tratasse explicitamente da
revogação da decisão de páginas 585/596, contudo para que não se dê ensejo a discussões
desnecessárias - acerca do momento a partir do qual o mencionado provimento perderá sua eficácia
e para sinalizar ao juízo a quo, de modo bastante definido, que não mais subsistem os óbices
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impostos ao prosseguimento dos autos n. 017796-22.2008.8.01.0001, os declaratórios também
merecem acolhida quanto a esse ponto.
6. Recurso conhecido e provido.
(EDcl nº 1001879-31.2017.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.827-TPJUD,
julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
Direito administrativo e outras matérias de direito público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES
DESCRITAS NO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC. REEXAME DA CONTROVÉRSIA.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado
embargado, e não tratar do inconformismo do Embargante, com os fundamentos jurídicos utilizados
pelo julgador para decidir.
2. Não há que se falar em contradição ou omissão do Acórdão quando este consigna os pontos
nucleares e relevantes aptos, por si só, à condução do resultado afirmado.
3. Ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, revela-se incabível o acolhimento dos
declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.
4. O prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal
e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo tribunal, o que dispensa a referência
explícita aos dispositivos legais apontados.
5. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.
(EDcl nº 1001938-82.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº 10.994TPJUD, julgado em 19.6.2019, DJe nº 6.379 de 26.6.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. REENQUADRAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.
AFASTADA.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
DESPROVIDOS.
6 Desprovido o acórdão embargado de omissão a suprir, voltado o Embargante a atribuir efeito
infringente ao julgado para prevalência de tese jurídica defendida.
7.Descaracterizada a hipótese de contradição, que deve ser interna ao julgado, afasta-se aquela
decorrente de pretensão de rejulgamento da causa.
3. Ausente do julgado qualquer afronta ao dispositivo constitucional prequestionado.
4. Embargos desprovidos.
(EDcl nº 1001941-37.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.956TPJUD, julgado em 22.5.2019, DJe nº 6.362 de 30.5.2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. PCCR DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. REENQUADRAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Estado do Acre em face do acórdão n.
10.760, que, por maioria, concedera parcialmente a ordem para determinar que a impetrante, ora
embargada, fosse reenquadrada, nos termos do artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017.
2. Na espécie, não se visualiza qualquer contradição no acórdão embargado, nem mesmo quando
apesar de considerar que a impetrante não possuía efetividade determinou o reenquadramento, em
aplicação do princípio da segurança jurídica, porquanto o Estado do Acre inserira nos sucessivos
Planos de Cargos, Carreira e Remuneração os servidores públicos contratados, sob regime celetista,
sem concurso público, em período anterior a 1988. O que em verdade pretende o Embargante é a
rediscussão de matéria analisada, in totum.
3. Apesar de omisso o acórdão quanto à não aplicação da Lei Estadual n. 3.231/2017 aos atuais
servidores, independentemente de terem sido submetidos ou não a concurso público, não carece de
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consistência jurídica a tese, pois a não ser assim a previsão do artigo 7º, § 1º, que tratou da
transformação dos cargos, seria totalmente desnecessária e como é cediço a lei não contem palavras
inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).
4. A opção do legislador apresentou-se clara, ou seja, de que a Lei n. 3231/2017 teria, sim,
incidência sobre os servidores lotados na Secretaria de Estado da Casa Civil. Entendimento contrário
lançaria a todos em verdadeiro limbo jurídico.
5. Conquanto o acórdão não tenha se manifestado sobre a tese da inconstitucionalidade material da
Lei n. 3231/2017, afigura-se que a despeito da alteração da nomenclatura dos cargos públicos, de
acordo com o anexo II, a ausência de demonstração acerca de eventual distinção dos requisitos de
acesso, como escolaridade, ou mesmo de atribuições, não torna os artigos 7º e 30 inconstitucionais.
E assim se deve porque o cargo público vai muito além da mera designação ou rotulagem.
6. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl nº 1002041-89.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.936-TPJUD,
julgado em 8.5.2019, DJe nº 6.351 de 15.5.2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. PCCR DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL.
PRINCÍPIO
DA
CONFIANÇA.
REENQUADRAMENTO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA LEI N. 3.231/2017 AOS SERVIDORES JÁ
LOTADOS
NO
ÓRGÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL.
OMISSÃO.
SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. MÁ FÉ NÃO VERIFICADA.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Estado do Acre em face do acórdão n.
10.706, que, por maioria, concedera a ordem para determinar que a impetrante, ora embargada,
fosse reenquadrada, nos termos do artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017.
2. Na espécie, não se visualiza qualquer contradição no acórdão embargado, nem mesmo quando
apesar de considerar que a impetrante não possuía efetividade determinou o reenquadramento, em
aplicação do princípio da segurança jurídica, porquanto o Estado do Acre inserira nos sucessivos
Planos de Cargos, Carreira e Remuneração os servidores públicos contratados, sob regime celetista,
sem concurso público, em período anterior a 1988. O que em verdade pretende o Embargante é a
rediscussão de matéria analisada, in totum.
3. Apesar de omisso o acórdão quanto à não aplicação da Lei Estadual n. 3.231/2017 aos atuais
servidores, independentemente de terem sido submetidos ou não a concurso público, carece de
consistência jurídica a tese, pois a não ser assim a previsão do artigo 7º, § 1º, que tratou da
transformação dos cargos, seria totalmente desnecessária e como é cediço a lei não contem palavras
inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).
4. A opção do legislador apresentou-se clara, ou seja, de que a Lei n. 3231/2017 teria, sim,
incidência sobre os servidores lotados na Secretaria de Estado da Casa Civil. Entendimento contrário
lançaria a todos em verdadeiro limbo jurídico.
5. Conquanto o acórdão não tenha se manifestado sobre a tese da inconstitucionalidade material da
Lei n. 3231/2017, afigura-se que a despeito da alteração da nomenclatura dos cargos públicos, de
acordo com o anexo II, a ausência de demonstração acerca de eventual distinção dos requisitos de
acesso, como escolaridade, ou mesmo de atribuições, não torna os artigos 7º e 30 inconstitucionais.
E assim se deve porque o cargo público vai muito além da mera designação ou rotulagem.
6. Embora cause sensação a tentativa de se declarar a inconstitucionalidade material de alguns
dispositivos da Lei n. 3.231/2017, originada de projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que
bem poderia tê-lo vetado no todo ou em parte (controle político preventivo de constitucionalidade),
ainda assim não se vislumbra a prática de litigância de má-fé, porquanto não subsumível às
hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.
7. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl nº 1002031-45.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.919-TPJUD,
julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.338 de 25.4.2019)
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. PCCR DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL.
PRINCÍPIO
DA
CONFIANÇA.
REENQUADRAMENTO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA LEI N. 3.231/2017 AOS SERVIDORES JÁ
LOTADOS
NO
ÓRGÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL.
OMISSÃO.
SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. MÁ FÉ NÃO VERIFICADA.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Estado do Acre em face do acórdão n.
10.705, que, por maioria, concedera a ordem para determinar que a impetrante, ora embargada,
fosse reenquadrada, nos termos do artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017.
2. Na espécie, não se visualiza qualquer contradição no acórdão embargado, nem mesmo quando
apesar de considerar que a impetrante não possuía efetividade determinou o reenquadramento, em
aplicação do princípio da segurança jurídica, porquanto o Estado do Acre inserira nos sucessivos
Planos de Cargos, Carreira e Remuneração os servidores públicos contratados, sob regime celetista,
sem concurso público, em período anterior a 1988. O que em verdade pretende o Embargante é a
rediscussão de matéria analisada, in totum.
3. Apesar de omisso o acórdão quanto à não aplicação da Lei Estadual n. 3.231/2017 aos atuais
servidores, independentemente de terem sido submetidos ou não a concurso público, carece de
consistência jurídica a tese, pois a não ser assim a previsão do artigo 7º, § 1º, que tratou da
transformação dos cargos, seria totalmente desnecessária e como é cediço a lei não contem palavras
inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).
4. A opção do legislador apresentou-se clara, ou seja, de que a Lei n. 3231/2017 teria, sim,
incidência sobre os servidores lotados na Secretaria de Estado da Casa Civil. Entendimento contrário
lançaria a todos em verdadeiro limbo jurídico.
5. Conquanto o acórdão não tenha se manifestado sobre a tese da inconstitucionalidade material da
Lei n. 3231/2017, afigura-se que a despeito da alteração da nomenclatura dos cargos públicos, de
acordo com o anexo II, a ausência de demonstração acerca de eventual distinção dos requisitos de
acesso, como escolaridade, ou mesmo de atribuições, não torna os artigos 7º e 30 inconstitucionais.
E assim se deve porque o cargo público vai muito além da mera designação ou rotulagem.
6. Embora cause sensação a tentativa de se declarar a inconstitucionalidade material de alguns
dispositivos da Lei n. 3.231/2017, originada de projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que
bem poderia tê-lo vetado no todo ou em parte (controle político preventivo de constitucionalidade),
ainda assim não se vislumbra a prática de litigância de má-fé, porquanto não subsumível às
hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.
7. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl nº 1001998-55.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.918-TPJUD,
julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.338 de 25.4.2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. PCCR DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL.
PRINCÍPIO
DA
CONFIANÇA.
REENQUADRAMENTO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA LEI N. 3.231/2017 AOS SERVIDORES JÁ
LOTADOS
NO
ÓRGÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL.
OMISSÃO.
SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. MÁ FÉ NÃO VERIFICADA.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Estado do Acre em face do acórdão n.
10.703, que, por maioria, concedera parcialmente a ordem para determinar que a impetrante, ora
embargada, fosse reenquadrada, nos termos do artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017.
2. Na espécie, não se visualiza qualquer contradição no acórdão embargado, nem mesmo quando
apesar de considerar que a impetrante não possuía efetividade determinou o reenquadramento, em
aplicação do princípio da segurança jurídica, porquanto o Estado do Acre inserira nos sucessivos
Planos de Cargos, Carreira e Remuneração os servidores públicos contratados, sob regime celetista,
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sem concurso público, em período anterior a 1988. O que em verdade pretende o Embargante é a
rediscussão de matéria analisada, in totum.
3. Apesar de omisso o acórdão quanto à não aplicação da Lei Estadual n. 3.231/2017 aos atuais
servidores, independentemente de terem sido submetidos ou não a concurso público, carece de
consistência jurídica a tese, pois a não ser assim a previsão do artigo 7º, § 1º, que tratou da
transformação dos cargos, seria totalmente desnecessária e como é cediço a lei não contem palavras
inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).
4. A opção do legislador apresentou-se clara, ou seja, de que a Lei n. 3231/2017 teria, sim,
incidência sobre os servidores lotados na Secretaria de Estado da Casa Civil. Entendimento contrário
lançaria a todos em verdadeiro limbo jurídico.
5. Conquanto o acórdão não tenha se manifestado sobre a tese da inconstitucionalidade material da
Lei n. 3.231/2017, afigura-se que a despeito da alteração da nomenclatura dos cargos públicos, de
acordo com o anexo II, a ausência de demonstração acerca de eventual distinção dos requisitos de
acesso, como escolaridade, ou mesmo de atribuições, não torna os artigos 7º e 30 inconstitucionais.
E assim se deve porque o cargo público vai muito além da mera designação ou rotulagem.
6. Embora cause sensação a tentativa de se declarar a inconstitucionalidade material de alguns
dispositivos da Lei n. 3.231/2017, originada de projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que
bem poderia tê-lo vetado no todo ou em parte se (controle político preventivo de
constitucionalidade), ainda assim não se vislumbra a prática de litigância de má-fé, porquanto não
subsumível às hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.
7. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl nº 1001988-11.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.916-TPJUD,
julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.338 de 25.4.2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. PCCR DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL.
PRINCÍPIO
DA
CONFIANÇA.
REENQUADRAMENTO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA LEI N. 3.231/2017 AOS SERVIDORES JÁ
LOTADOS
NO
ÓRGÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL.
OMISSÃO.
SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. MÁ FÉ NÃO VERIFICADA.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Estado do Acre em face do acórdão n.
10.702, que, por maioria, concedera parcialmente a ordem para determinar que a impetrante, ora
embargada, fosse reenquadrada, nos termos do artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017.
2. Na espécie, não se visualiza qualquer contradição no acórdão embargado, nem mesmo quando
apesar de considerar que a impetrante não possuía efetividade determinou o reenquadramento, em
aplicação do princípio da segurança jurídica, porquanto o Estado do Acre inserira nos sucessivos
Planos de Cargos, Carreira e Remuneração os servidores públicos contratados, sob regime celetista,
sem concurso público, em período anterior a 1988. O que em verdade pretende o Embargante é a
rediscussão de matéria analisada, in totum.
3. Apesar de omisso o acórdão quanto à não aplicação da Lei Estadual n. 3.231/2017 aos atuais
servidores, independentemente de terem sido submetidos ou não a concurso público, carece de
consistência jurídica a tese, pois a não ser assim a previsão do artigo 7º, § 1º, que tratou da
transformação dos cargos, seria totalmente desnecessária e como é cediço a lei não contem palavras
inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).
4. A opção do legislador apresentou-se clara, ou seja, de que a Lei n. 3.231/2017 teria, sim,
incidência sobre os servidores lotados na Secretaria de Estado da Casa Civil. Entendimento contrário
lançaria a todos em verdadeiro limbo jurídico.
5. Conquanto o acórdão não tenha se manifestado sobre a tese da inconstitucionalidade material da
Lei n. 3231/2017, afigura-se que a despeito da alteração da nomenclatura dos cargos públicos, de
acordo com o anexo II, a ausência de demonstração acerca de eventual distinção dos requisitos de
acesso, como escolaridade, ou mesmo de atribuições, não torna os artigos 7º e 30 inconstitucionais.
E assim se deve porque o cargo público vai muito além da mera designação ou rotulagem.
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6. Embora cause sensação a tentativa de se declarar a inconstitucionalidade material de alguns
dispositivos da Lei n. 3.231/2017, originada de projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que
bem poderia tê-lo vetado no todo ou em parte (controle político preventivo de constitucionalidade),
ainda assim não se vislumbra a prática de litigância de má-fé, porquanto não subsumível às
hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.
7. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl nº 1001987-26.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.915-TPJUD,
julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.338 de 25.4.2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HIPÓTESES DE
CABIMENTO. TAXATIVIDADE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REEXAME DA
CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
1. Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo
cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei, não se constituindo em meio de
revisão de matéria já apreciada.
2. Não há que se falar em contradição ou omissão no julgado quando expressa e claramente
apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que
de forma contrária ao entendimento da parte.
3. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de
origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme disposto no
art. 1.025 do CPC/2015.
5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
(EDcl nº 1002028-90.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.893TPJUD, julgado em 10.4.2019, DJe nº 6.331 de 12.4.2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HIPÓTESES DE
CABIMENTO. TAXATIVIDADE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REEXAME DA
CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
1. Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo
cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei, não se constituindo em meio de
revisão de matéria já apreciada.
2. Não há que se falar em contradição ou omissão no julgado quando expressa e claramente
apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que
de forma contrária ao entendimento da parte.
3. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de
origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme disposto no
art. 1.025 do CPC/2015.
5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
(EDcl nº 1001963-95.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.892TPJUD, julgado em 10.4.2019, DJe nº 6.331 de 12.4.2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS APONTADOS.
Constatada a inexistência de vícios no Acórdão embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração,
ainda que para fins de prequestionamento.
Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nº 1001940-52.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.879TPJUD, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.329 de 10.4.2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS APONTADOS.
Constatada a inexistência de vícios no Acórdão embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração,
ainda que para fins de prequestionamento.
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Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nº 1001960-43.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.878TPJUD, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.329 de 10.4.2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS APONTADOS.
Constatada a inexistência de vícios no Acórdão embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração,
ainda que para fins de prequestionamento.
Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nº 1002024-53.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.880TPJUD, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.329 de 10.4.2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HIPÓTESES DE
CABIMENTO.
TAXATIVIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
REEXAME
DA
CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE
1. Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo
cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei, não se constituindo em meio de
revisão de matéria já apreciada.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando expressas e claramente apreciadas as
matérias ventiladas pelo embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma
contrária ao entendimento da parte.
3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.
4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
(EDcl nº 1001801-03.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.836TPJUD, julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. FALTA.
PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
a) Desborda a motivação destes Embargos de Declaração do rol taxativo do art. 1.022, do Código
de Processo Civil, ademais, assemelhado o arrazoado a pedido de nova decisão, hipótese vedada em
sede de Embargos de Declaração.
b) Julgado do Superior Tribunal de Justiça: “1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. 2. Inexistente a omissão alegada. Nítido caráter protelatório. 3. Para
efeito de prequestionamento, não é necessária a manifestação expressa dos dispositivos constitucionais
tidos por violados. (...) (EDcl no AgInt no AREsp 1234581/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)”
c) Ausente do julgado qualquer afronta aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais
prequestionados.
d) Recurso desprovido.
(EDcl nº 1000457-84.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.774TPJUD, julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
Enquadramento
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. PCCR DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. REENQUADRAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO. MÁ FÉ INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
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1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Estado do Acre em face do acórdão n.
10.759, que, por maioria, concedera parcialmente a ordem para determinar que a impetrante, ora
embargada, fosse reenquadrada, nos termos do artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017.
2. Na espécie, não se visualiza qualquer contradição no acórdão embargado, nem mesmo quando
apesar de considerar que a impetrante não possuía efetividade determinou o reenquadramento, em
aplicação do princípio da segurança jurídica, porquanto o Estado do Acre inserira nos sucessivos
Planos de Cargos, Carreira e Remuneração os servidores públicos contratados, sob regime celetista,
sem concurso público, em período anterior a 1988. O que em verdade pretende o Embargante é a
rediscussão de matéria analisada, in totum.
3. Apesar de omisso o acórdão quanto à não aplicação da Lei Estadual n. 3.231/2017 aos atuais
servidores, independentemente de terem sido submetidos ou não a concurso público, não carece de
consistência jurídica a tese, pois a não ser assim a previsão do artigo 7º, § 1º, que tratou da
transformação dos cargos, seria totalmente desnecessária e como é cediço a lei não contem palavras
inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).
4. A opção do legislador apresentou-se clara, ou seja, de que a Lei n. 3231/2017 teria, sim,
incidência sobre os servidores lotados na Secretaria de Estado da Casa Civil. Entendimento contrário
lançaria a todos em verdadeiro limbo jurídico.
5. Conquanto o acórdão não tenha se manifestado sobre a tese da inconstitucionalidade material da
Lei n. 3231/2017, afigura-se que a despeito da alteração da nomenclatura dos cargos públicos, de
acordo com o anexo II, a ausência de demonstração acerca de eventual distinção dos requisitos de
acesso, como escolaridade, ou mesmo de atribuições, não torna os artigos 7º e 30 inconstitucionais.
E assim se deve porque o cargo público vai muito além da mera designação ou rotulagem.
6. Embora cause sensação a tentativa de se declarar a inconstitucionalidade material de alguns
dispositivos da Lei n. 3.231/2017, originada de projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que
bem poderia tê-lo vetado no todo ou em parte se (controle político preventivo de
constitucionalidade), ainda assim não vislumbra a prática de litigância de má-fé, porquanto não
subsumível às hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.
7. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl nº 1001959-58.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.935-TPJUD,
julgado em 8.5.2019, DJe nº 6.351 de 15.5.2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. PCCR DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. REENQUADRAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO. MÁ FÉ INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Estado do Acre em face do acórdão n.
10.761, que, por maioria, concedera parcialmente a ordem para determinar que a impetrante, ora
embargada, fosse reenquadrada, nos termos do artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017.
2. Na espécie, não se visualiza qualquer contradição no acórdão embargado, nem mesmo quando
apesar de considerar que a impetrante não possuía efetividade determinou o reenquadramento, em
aplicação do princípio da segurança jurídica, porquanto o Estado do Acre inserira nos sucessivos
Planos de Cargos, Carreira e Remuneração os servidores públicos contratados, sob regime celetista,
sem concurso público, em período anterior a 1988. O que em verdade pretende o Embargante é a
rediscussão de matéria analisada, in totum.
3. Apesar de omisso o acórdão quanto à não aplicação da Lei Estadual n. 3.231/2017 aos atuais
servidores, independentemente de terem sido submetidos ou não a concurso público, não carece de
consistência jurídica a tese, pois a não ser assim a previsão do artigo 7º, § 1º, que tratou da
transformação dos cargos, seria totalmente desnecessária e como é cediço a lei não contem palavras
inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).
4. A opção do legislador apresentou-se clara, ou seja, de que a Lei n. 3231/2017 teria, sim,
incidência sobre os servidores lotados na Secretaria de Estado da Casa Civil. Entendimento contrário
lançaria a todos em verdadeiro limbo jurídico.
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5. Conquanto o acórdão não tenha se manifestado sobre a tese da inconstitucionalidade material da
Lei n. 3231/2017, afigura-se que a despeito da alteração da nomenclatura dos cargos públicos, de
acordo com o anexo II, a ausência de demonstração acerca de eventual distinção dos requisitos de
acesso, como escolaridade, ou mesmo de atribuições, não torna os artigos 7º e 30 inconstitucionais.
E assim se deve porque o cargo público vai muito além da mera designação ou rotulagem.
7. Embora cause sensação a tentativa de se declarar a inconstitucionalidade material de alguns
dispositivos da Lei n. 3.231/2017, originada de projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que
bem poderia tê-lo vetado no todo ou em parte (controle político preventivo de constitucionalidade),
ainda assim não vislumbro a prática de litigância de má-fé, porquanto não subsumível às hipóteses
do artigo 80 do Código de Processo Civil.
8. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl nº 1001741-30.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.914-TPJUD,
julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.336 de 23.4.2019)
Liminar
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE O
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 870.947/SE TER SEUS EFEITOS
MODULADOS. MAIORIA FIRMADA NA SUPREMA CORTE. JULGADO QUE NÃO FOI
O ÚNICO CITADO NO ARESTO EMBARGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
APLICAÇÃO DA TESE ASSENTADA NO REsp Nº 1.495.146/MG DO STJ. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. A alegação de que a tese firmada no RE nº 870.947/SE pode ter seu efeitos modulados pelo
STF se esvai com a formação de maioria no Plenário da Suprema Corte no sentido de rejeitar os
Embargos de Declaração em que suscitada a necessidade dessa medida.
2. Não bastasse, as conclusões do aresto ora embargado possuem outra baliza jurisprudencial, qual
seja, o REsp nº 1.495.146/MG do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Portanto,
o feito fora julgado com base no entendimento dominante quando do julgamento.
3. Também em sede de embargos de declaração opostos contra esse julgamento, o STJ declarou:
“(a) a pendência de julgamento de embargos de declaração, apresentados nos autos do RE
870.947/SE, não implica a existência de vício no acórdão embargado; (b) o julgamento do
presente recurso especial, antes do julgamento dos embargos de declaração, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, não implica nem omissão nem contradição.” (EDcl no REsp 1492221/PR, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe
19/06/2018)
4. Tratando-se os embargos de declaração de recurso integrativo, não cabe neles rediscussão da
matéria julgada.
5. Rejeição dos aclaratórios.
(EDcl nº 0002033-91.2002.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.902TPJUD, julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.336 de 23.4.2019)
Servidor Público Civil
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. PCCR DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL.
PRINCÍPIO
DA
CONFIANÇA.
REENQUADRAMENTO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA LEI N. 3.231/2017 AOS SERVIDORES JÁ
LOTADOS
NO
ÓRGÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL.
OMISSÃO.
SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. MÁ FÉ NÃO VERIFICADA.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Estado do Acre em face do acórdão n.
10.704, que, por maioria, concedera parcialmente a ordem para determinar que a impetrante, ora
embargada, fosse reenquadrada, nos termos do artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017.
2. Na espécie, não se visualiza qualquer contradição no acórdão embargado, nem mesmo quando
apesar de considerar que a impetrante não possuía efetividade determinou o reenquadramento, em
aplicação do princípio da segurança jurídica, porquanto o Estado do Acre inserira nos sucessivos
Planos de Cargos, Carreira e Remuneração os servidores públicos contratados, sob regime celetista,
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sem concurso público, em período anterior a 1988. O que em verdade pretende o Embargante é a
rediscussão de matéria analisada, in totum.
3. Apesar de omisso o acórdão quanto à não aplicação da Lei Estadual n. 3.231/2017 aos atuais
servidores, independentemente de terem sido submetidos ou não a concurso público, carece de
consistência jurídica a tese, pois a não ser assim a previsão do artigo 7º, § 1º, que tratou da
transformação dos cargos, seria totalmente desnecessária e como é cediço a lei não contem palavras
inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).
4. A opção do legislador apresentou-se clara, ou seja, de que a Lei n. 3.231/2017 teria, sim,
incidência sobre os servidores lotados na Secretaria de Estado da Casa Civil. Entendimento contrário
lançaria a todos em verdadeiro limbo jurídico.
5. Conquanto o acórdão não tenha se manifestado sobre a tese da inconstitucionalidade material da
Lei n. 3231/2017, afigura-se que a despeito da alteração da nomenclatura dos cargos públicos, de
acordo com o anexo II, a ausência de demonstração acerca de eventual distinção dos requisitos de
acesso, como escolaridade, ou mesmo de atribuições, não torna os artigos 7º e 30 inconstitucionais.
E assim se deve porque o cargo público vai muito além da mera designação ou rotulagem.
6. Embora cause sensação a tentativa de se declarar a inconstitucionalidade material de alguns
dispositivos da Lei n. 3.231/2017, originada de projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que
bem poderia tê-lo vetado no todo ou em parte (controle político preventivo de constitucionalidade),
ainda assim não se vislumbra a prática de litigância de má-fé, porquanto não subsumível às
hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.
7. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl nº 1001995-03.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.917-TPJUD,
julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.338 de 25.4.2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES
DESCRITAS NO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC. REEXAME DA CONTROVÉRSIA.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado
embargado, e não tratar do inconformismo do Embargante, com os fundamentos jurídicos utilizados
pelo julgador para decidir.
2. Não há que se falar em contradição ou omissão do Acórdão quando este consigna os pontos
nucleares e relevantes aptos, por si só, à condução do resultado afirmado.
3. Ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, revela-se incabível o acolhimento dos
declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.
4. O prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal
e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo tribunal, o que dispensa a referência
explícita aos dispositivos legais apontados.
5. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.
(EDcl nº 1001973-42.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº 10.995TPJUD, julgado em 19.6.2019, DJe nº 6.379 de 26.6.2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
ADMITIDO ANTES DE 1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PROGRESSÃO.
PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO.
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
DESPROVIMENTO.
1. Embargos de declaração que sustentam haver contradição no acórdão n. 9.926, no qual o
Tribunal Pleno concedeu a segurança para permitir o reenquadramento da impetrante nos termos do
art. 29, § 8º, LCE n. 67/99, na redação atribuída pela LCE n. 274, de 9 de janeiro de 2014,
com a apuração das diferenças vencimentais desde a aposentadoria.
2. A alegada ascensão funcional indevida é matéria totalmente estranha à causa de pedir do
mandamus e tampouco foi aventada nas informações prestadas pelas autoridades impetradas, de modo
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que se constitui em inovação recursal, estranha aos embargos de declaração, além do que as
circunstâncias apontam que tal proceder significaria inconteste venire contra factum proprium, vez
que a movimentação na carreira fora levada a efeito pelo próprio Estado do Acre.
3. Não há qualquer menção no acórdão embargado no sentido de afirmar ser a impetrante efetiva
ou estável no cargo público. Invocou-se o princípio da segurança jurídica para impedir que a
pretexto do julgamento da ADI 3.609 fosse-lhe dispensado tratamento distinto daquele verificado ao
longo de décadas pelo Estado do Acre, que a despeito das disposições legais e da ciência da peculiar
condição da outrora empregada pública a inserira nos sucessivos Planos de Cargos, Carreira e
Remuneração do Magistério, e tudo isso muito antes do advento da Emenda Constituição n.
38/2005.
4. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento de
matérias constitucionais.
5. No caso em foco, o intuito prequestionador da matéria esbarra na inexistência de qualquer dos
vícios que ensejam a interposição do recurso ora intentado.
6. Recurso desprovido.
(EDcl nº 1000632-78.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.912-TPJUD,
julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.336 de 23.4.2019)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
CABIMENTO. HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL.
NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos estreitos limites delineados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm cabimento apenas quando a decisão judicial apresenta omissão sobre ponto ou
questão que deveria abordar, obscuridade prejudicial à compreensão da motivação, contradição
interna entre premissas e conclusões ou erro material.
2. Os embargos declaratórios em apreço foram opostos com a finalidade de corrigir a ementa do
acórdão vergastado, que estaria, segundo o recorrente, eivada de erro material, porquanto a vantagem
pessoal nominal, instituída para substituir a diferença pecuniária advinda do ato coator, não seria
absorvível por aumentos e movimentações na carreira. Entretanto, observo que não há erro material
na referida ementa, a qual está em harmonia com as razões de decidir do provimento embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nº 1000781-74.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.852TPJUD, julgado em 20.3.2019, DJe nº 6.318 de 26.3.2019)
Tráfico de drogas e condutas afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES
SUSCITADAS. DESNECESSIDADE. ARESTO CLARO E COESO. INTENTO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS. VEDAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. NÃO
VERIFICADOS. REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS.
1. A alegada contradição não pode ser acolhida se a condenação mantida pelo Tribunal confirma a
condenação do Juízo primevo e encontra estrita relação com os fatos narrados na exordial
acusatória.
2. Sendo verificado que o Acórdão ora recorrido manteve a pena basilar imposta pelo Juízo de
Piso, uma vez que fixada de maneira escorreita, em conformidade em arts. 59 e 68 do Código
Penal, mediante razões coerentes e legítimas, tem-se como inacolhível a alegação de omissão
mencionada.
3. O Artigo 619, do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que cabem embargos de
declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Não
tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco corrigir os fundamentos de
uma decisão, não se constituindo meio processual idôneo para que a parte demonstre sua discordância com o julgado recorrido.
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(EDcl nº 1000638-85.2018.8.01.0000, Rel. Des. Pedro Ranzi,
julgado em 13.2.2019 , DJe nº 6.296 de 15.2.2019)

Acórdão nº 10.816-TPJUD,

EMBARGOS À EXECUÇÃO
Efeito suspensivo/impugnação/embargos à execução
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE JULGADO.
REPRESENTAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA. EXTENSÃO A PERITOS CRIMINAIS E
PERITOS MÉDICO-LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA
JULGADA. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUATIVO. CLÁUSULA IMPLÍCITA REBUS
SIC STANTIBUS. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. TEMA 494, STF.
IMPLANTAÇÃO DE PCCR DA POLÍCIA CIVIL. VEDAÇÃO À REDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CRIAÇÃO DE VERBA DE
REPRESENTAÇÃO PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME
JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO CONCOMITANTE DE VERBAS DA MESMA
NATUREZA. BIS IN IDEM. COMPENSAÇÃO. PERTINÊNCIA. ART. 535, VI, CPC.
EMBARGOS PROCEDENTES.
1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral no RE nº 596.663
Tema 494
deliberou quanto à possibilidade de suscitação de limitação objetiva da coisa julgada em embargos
à execução, independente da ação revisional, nas hipóteses de relação jurídica de trato continuado,
cujo julgado comporta cláusula implícita rebus sic stantibus, para hipóteses de alteração durante o
cumprimento do julgado de situação fática em que fundado o julgamento.
2. No caso concreto, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu aos Exequentes o
direito de receber as verbas de Representação de Delegado assim o fez calcado no princípio da
segurança jurídica e decadência administrativa referente ao exercício da autotutela, sem garantia do
direito adquirido à permanência de regime jurídico. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal
assentou a necessidade de lei equiparando os cargos de Delegado de Polícia, Perito Criminal e
perito Médico-Legal a legitimar a extensão da verba da representação, contudo, mantendo o dever
de pagamento unicamente à falta de processo administrativo com direito dos exequentes ao
contraditório e à ampla defesa antecedendo a supressão das verbas das respectivas remuneração.
3. Todavia, durante o curso processual, instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Salário dos
Servidores da Polícia Civil, realizou enquadramento dos servidores e estabeleceu que a verba de
Representação seria paga exclusivamente aos Delegados de Polícia, atribuindo aos Exequentes outras
vantagens, de modo que, a partir de então, paga verba de representação sob a a rubrica de
vantagem pessoal unicamente para obstar o decesso remuneratório, não havendo falar em prejuízo
aos Exequentes.
4. Ademais, Leis Estaduais posteriores instituíram verbas de Representação aos demais cargos de
nível superior
primeiro no importe de 20% sobre o vencimento básico e posteriormente majoradas
a 50% o pagamento das verbas de Representação de Delegado, da mesma natureza que estas,
constitui bis in idem de modo a beneficiar os servidores embargados e, desde que mantida a
observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, admite compensação com o valor
executado, sob pena de enriquecimento indevido.
5. Adequada alegada compensação em sede de impugnação à execução pela Fazenda Pública quando
calcada em fato supervenientes ao trânsito em julgado da sentença, a teor do art. 535, VI, do
Código de Processo Civil.
6. Embargos à Execução providos, em parte.
(EExec nº 1001485-92.2015.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.930TPJUD, julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.343 de 3.5.2019)
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EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Crime/contravenção contra criança/adolescente
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO
PARCIAL. MATÉRIA QUE DEVE SER RESTRITA À DIVERGÊNCIA CONSTATADA NO
ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FAVORECIMENTO DA
PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. HABITUALIDADE
COMPROVADA. FORMA TENTADA. INCABÍVEL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.
1. Os embargos infringentes não se prestam para fins de inovação recursal.
2. Quando o desacordo do acórdão impugnado for apenas parcial, os embargos infringentes ou de
nulidade ficam restritos à matéria objeto da divergência.
3. Comprovada a conduta dolosa do embargante em atrair, induzir e facilitar a prática da
prostituição por mulheres adultas, com o fim de obter vantagem econômica, e que estas, de fato,
por inúmeras vezes, em decorrência de tal indução e facilitação, chegaram, efetivamente, a
prostituírem-se, restou aperfeiçoado o delito tipificado no art. 228, § 3º, na forma do art. 71,
caput, ambos do Código Penal, razão pela qual, incabível a desclassificação dO delito para a forma
tentada.
4. Decorrido o lapso prescricional previsto no art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código
Penal, entre os marcos interruptivos, é de se declarar, de ofício, extinta a punibilidade do acusado
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
5. Declarada extinta a punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, mostra-se evidente a falta de interesse da defesa em obter um provimento absolutório, em
razão dos amplos efeitos do reconhecimento da prescrição, que elimina todos os consectários
decorrentes da sentença penal condenatória e as consequências desfavoráveis ao réu.
6. Embargos infringentes conhecidos em parte e rejeitados.
(ENul nº 0500808-75.2012.8.01.0081, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.830TPJUD, julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.309 de 13.3.2019)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FAVORECIMENTO DA
PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. HABITUALIDADE
COMPROVADA. FORMA TENTADA. INCABÍVEL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Comprovada a conduta dolosa da embargante em atrair, induzir e facilitar a prática da
prostituição por mulheres adultas, com o fim de obter vantagem econômica, e que estas, de fato,
por inúmeras vezes, em decorrência de tal indução e facilitação, chegaram, efetivamente, a
prostituírem-se, restou aperfeiçoado o delito tipificado no art. 228, § 3º, do Código Penal, razão
pela qual, incabível a desclassificação de delito para a forma tentada.
2. Decorrido o lapso prescricional previsto no art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código
Penal, entre os marcos interruptivos, é de se declarar, de ofício, extinta a punibilidade da acusada
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
3. Declarada extinta a punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, mostra-se evidente a falta de interesse da defesa em obter um provimento absolutório, em
razão dos amplos efeitos do reconhecimento da prescrição, que elimina todos os consectários
decorrentes da sentença penal condenatória e as consequências desfavoráveis ao réu.
4. Embargos infringentes conhecidos e rejeitados.
(ENul nº 0500808-75.2012.8.01.0081, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.834TPJUD, julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR DE
ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATÉRIA SUPERADA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RHC IMPETRADO CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE. AUSÊNCIA DA HIPÓTESE DO ART. 609,
PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. FAVORECIMENTO DA
PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA
OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE (ART. 228, § 3º, DO CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. AGENTE MENOR DE VINTE E UM ANOS NA DATA DO FATO.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.
1. Tendo sido o objeto dos embargos infringentes matéria já examinada e decidida pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão desta
Corte, resta superada qualquer discussão sobre a questão.
2. Se os depoimentos extrajudiciais encontram ressonância na prova dos autos e a retratação em
juízo dela se dissocia, privilegia-se a primeira, uma vez que demonstrado com segurança a prática
do crime descrito no art. 218-B, caput, c/c § 1º, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do
Código Penal, razão pela qual, incabível a absolvição.
3. Decorrido o lapso prescricional previsto no art. 109, IV, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código
Penal, entre os marcos interruptivos, pois, reduzido pela metade, por força do art. 115, do CP, por
se tratar de réu menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, é de se declarar, de ofício,
extinta a punibilidade do acusado pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
4. Declarada extinta a punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, mostra-se evidente a falta de interesse da defesa em obter um provimento absolutório, em
razão dos amplos efeitos do reconhecimento da prescrição, que elimina todos os consectários
decorrentes da sentença penal condenatória e as consequências desfavoráveis ao réu.
5. Embargos infringentes conhecidos em parte e rejeitados.
(ENul nº 0500808-75.2012.8.01.0081, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.833TPJUD, julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FAVORECIMENTO DA
PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU
OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. RUFIANISMO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
DOSIMETRIA ADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Para se aplicar o princípio da consunção é necessário que as condutas apresentem liame de
dependência, de forma que uma seja desdobramento ou fase de concretização da outra, cometidas no
mesmo contexto fático e temporal.
2. Restando devidamente comprovado nos autos que os crimes são autônomos e praticados em
momentos diversos, mediante circunstâncias distintas, desígnios autônomos, não havendo nexo de
dependência entre eles, inviável a aplicação do princípio da consunção.
3. Penas bem dosadas, em conformidade com os arts. 59 e 68 do CP.
4. Embargos infringentes conhecidos e rejeitados.
(ENul nº 0500808-75.2012.8.01.0081, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.832TPJUD, julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FAVORECIMENTO DA
PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU
OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. RUFIANISMO. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS.
DOSIMETRIA
ADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
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1. Para se aplicar o princípio da consunção é necessário que as condutas apresentem liame de
dependência, de forma que uma seja desdobramento ou fase de concretização da outra, cometidas no
mesmo contexto fático e temporal.
2. Restando devidamente comprovado nos autos que os crimes são autônomos e praticados em
momentos diversos, mediante circunstâncias distintas, desígnios autônomos, não havendo nexo de
dependência entre eles, inviável a aplicação do princípio da consunção.
3. Penas bem dosadas, em conformidade com os arts. 59 e 68 do CP.
4. Embargos infringentes conhecidos e rejeitados.
(ENul nº 0500808-75.2012.8.01.0081, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.831TPJUD, julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
Direito Penal
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADES CRIMINAIS EM APELAÇÃO
CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DO ANIMUS
ASSOCIATIVO.
ABSOLVIÇÃO.
PROVIMENTO
DOS
EMBARGOS INFRINGENTES.
1.Na hipótese sub examine é evidente que não há não provas suficientes para condenação, haja
vista que o animus associativo não restou devidamente comprovado e, sendo ele integrante do tipo
penal, apresenta-se indispensável para sua caracterização.
2.Não restou, portanto, suficientemente provada a prática delitiva de associação, mostrando-se
temerário imputá-la aos embargantes, a esmo, pelo simples fato de haver denúncia anônima de que
comercializavam entorpecente na casa da corré Maria Luciane Barroso da Silva.
3.Com efeito, tendo em vista o deficitário acervo probatório produzido e frente às perenes incertezas
que permeiam o caso, não resta alternativa mais acertada que a absolvição.
4. Prevalência do voto vencido. Provimento.
(ENul nº 0000347-97.2017.8.01.0013, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.908TPJUD, julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.336 de 23.4.2019)
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADES CRIMINAIS EM APELAÇÃO
CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DO ANIMUS
ASSOCIATIVO.
ABSOLVIÇÃO.
PROVIMENTO
DOS
EMBARGOS INFRINGENTES.
1.Na hipótese sub examine é evidente que não há não provas suficientes para condenação, haja
vista que o animus associativo não restou devidamente comprovado e, sendo ele integrante do tipo
penal, apresenta-se indispensável para sua caracterização.
2.Não restou, portanto, suficientemente provada a prática delitiva de associação, mostrando-se
temerário imputá-la à embargante, a esmo, pelo simples fato de haver denúncia anônima de que em
sua residência era comercializado entorpecente.
3.Com efeito, tendo em vista o deficitário acervo probatório produzido e frente às perenes incertezas
que permeiam o caso, não resta alternativa mais acertada que a absolvição.
4. Prevalência do voto vencido. Provimento dos embargos infringentes.
(ENul nº 0000347-97.2017.8.01.0013, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.907TPJUD, julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.336 de 23.4.2019)
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRETENSÃO DE FAZER PREVALECER O VOTO DIVERGENTE QUE DECIDIU PELA
REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA EM RAZÃO DE ENTENDER QUE A
CULPABILIDADE NÃO FOI DESFAVORÁVEL AO RÉU. MUDANÇA DO REGIME
CARCERÁRIO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE PENA SUPERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DO
REGIME FECHADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
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1.A dosimetria da pena concretizada em primeiro grau e convalidada pelos votos majoritários
encontra-se em harmonia com as regras do sistema trifásico e atende ao comando do Art. 93, IX,
da Constituição Federal.
2.No caso sub judice a motivação da culpabilidade ultrapassa os elementos implícitos ao delito, na
medida em que, não bastasse o embargante saber do estado de vulnerabilidade da vítima e abusar
dela, entrou em contato com seu tio Mauricélio para que o mesmo comparecesse ao local e,
igualmente, a violentasse sexualmente.
3.Mantida a reprimenda e sendo superior a 08 (oito) anos, o regime fechado, de acordo com o Art.
33 § 2º, “a”, do Código Penal, deve ser mantido.
4.Não provimento.
(ENul nº 0000170-22.2015.8.01.0008, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.883TPJUD, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.327 de 8.4.2019)
V.V. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA
PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/06. INVIABILIDADE.
NATUREZA DA DROGA APREENDIDA ALTAMENTE NOCIVA À SAÚDE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fixação da pena, em crimes de drogas, deve ser observada a preponderância do art. 42, da
Lei nº 11.343/06, possuindo o Juiz sentenciante plena discricionariedade para fixar o quantum
basilar que entender suficiente e necessário à reprovação e prevenção do delito.
2. É possível que a redução prevista no art. 33, 4º, da Lei nº 11.343/06 não seja concedida na
sua totalidade, em virtude da natureza altamente nociva da cocaína.
3. Recurso Desprovido.
V.v. PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADES CRIMINAIS EM APELAÇÃO
CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. BIS IN IDEM
CARACTERIZADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES.
1. A quantidade e a natureza da droga não podem ser analisadas de forma isolada, mas
conjuntamente. Tanto é assim que se for apreendida pequena quantidade de cocaína, entende o
Superior Tribunal de Justiça não ser possível a exacerbação da pena com fundamento exclusivo na
nocividade da droga (natureza e potencialidade lesiva).
2. Ainda, reforçando esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o grau de pureza
da droga é irrelevante para fins de dosimetria da pena, na medida em que, de acordo com a Lei
11.343/2006, para esse desiderato preponderam apenas a natureza e a quantidade da droga
apreendida.
3. Prevalência do voto vencido. Provimento.
(ENul nº 004612-81.2017.8.01.0001, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.684TPJUD, julgado em 24.10.2018, DJe nº 6.271 de 10.1.2019)
V.V - EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE.
CULPABILIDADE. ELEMENTOS FÁTICOS PROCESSUAL QUE EXTRAPOLAM O TEOR
DO TIPO PENAL. CORRETA MAJORAÇÃO DA PENA BASE.. INOCORRÊNCIA DA
POSSIBILIDADE LEGAL DE VIABILIDADE DA MUDANÇA PARA O REGIME
SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. Ao desenvolver processo cognitivo de subsunção entre o melhor e majoritário posicionamento
doutrinário, acerca do exame da culpabilidade tem-se que para aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições
pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a prática delituosa,
sempre levando em consideração a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato
ocorreu.
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2. No caso concreto, o embargante que se encontrava lúcido poderia ter evitado degradação física e
emocional ainda maior ao cometer o crime de estupro de vulnerável, agindo com a força física de
mais 02 homens, o que eleva o grau de censurabilidade de sua conduta, justificando de forma
correta o Juízo de piso acerca da negativação desta circunstância.
3. Da mesma sorte, no que tange as circunstâncias do crime e ainda quanto as consequências do
crime, entendem-se aquelas como todos os elementos do fato delituoso, acessórios ou acidentais, não
definidos na lei penal, ao passo que, esta, nada mais é do que o resultado do crime, ou seja, os
efeitos da conduta. O que deve ser analisado no bojo das circunstâncias judicias, dentre outros
aspectos, é o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e os seus efeitos desastrosos
na vida da vítima.
4. Os danos provenientes da repercussão do crime foram tão devastadores quanto o próprio
perverso ato delituoso em si, haja vista que há provas de que populares filmaram a consumação do
crime, levando a vítima a mudar de cidade, dentre outros transtornos in re ipsa, para além das
possibilidades prevista na legislação criminal. Portanto, acertadamente, o Juízo de piso valorou a
pena base acima do patamar mínimo
5. Recurso Desprovido.
V.v. EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE.
CULPABILIDADE. ELEMENTOS FÁTICOS PROCESSUAL QUE EXTRAPOLAM O TEOR DO
TIPO PENAL. CORRETA MAJORAÇÃO DA PENA BASE. INOCORRÊNCIA DA
POSSIBILIDADE LEGAL DE VIABILIDADE DA MUDANÇA PARA O REGIME SEMIABERTO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. A embriaguez da vítima é o que lhe tirou a capacidade de resistir ao crime e, assim, tipificou a
conduta do apelante nos moldes do Art. 217-A, § 1º, do Código Penal, não servindo essa
circunstância fática para, também, motivar a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão
da culpabilidade.
2. O fato de o apelante ter consciência da ilicitude de sua conduta não é apto a justificar a
exasperação da pena-base. Tal fundamento, em verdade, diz respeito a potencial consciência da
ilicitude, elemento este da culpabilidade, para efeito de conceituação do delito.
3. Sobre a confissão, observa-se que, ainda que seja ela considerada “qualificada”, se foi usada,
como se fato foi no presente caso, para respaldar a condenação do apelante, deve incidir na
dosimetria da pena, como atenuante.
4. As circunstâncias e as consequências do crime demonstram que o regime fechado é o mais
adequado para o início do cumprimento da pena.
5. Parcial provimento dos embargos.
(EI nº 0000170-22.2015.8.01.0008, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.683-TPJUD,
julgado em 24.10.2018, DJe nº 6.271 de 10.1.2019)

MANDADO DE SEGURANÇA
Acumulação de cargos
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO. PROFESSOR. TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NATUREZA DOS CARGOS. EXCEÇÃO: ART. 37, XVI, B,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. EXISTÊNCIA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Embora inexista a previsão de decadência administrativa em casos de flagrante ilegalidade, no caso
concreto extraio irrelevante a questão de vez que preenchidos os requisitos para o Impetrante
acumular os dois cargos públicos que ocupa há mais de 25 anos.
2. Quanto à natureza das funções desempenhadas pelo Impetrante
professor e técnico
encontra
assento no rol taxativo do art. 37,XVI, b, da Carta Magna.
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3. No tocante à compatibilidade de horários, também inexiste obstáculo à acumulação em vista dos
documentos juntados aos autos que demonstram a atuação em horários diferentes e compatíveis,
inexistindo indícios de ineficiência do servidor em algum dos cargos, ademais, sem que restrita a
compatibilidade de horários ao mero somatório de horas semanais.
4. Precedente deste Tribunal de Justiça:
(...) 1. Sob a égide do regime constitucional anterior a acumulação de cargos somente era permitida
em hipóteses taxativamente previstas no art. 99, da Constituição Federal de 1967, com a redação
atribuída pela EC n. 1/69, que em certos aspectos guardava alguma semelhança com o art. 37,
XVI, da Constituição Federal de 1988 (redação da EC n. 34/2001), sendo esta passível de cotejo
no caso concreto, para considerar-se irregular ou não a acumulação de cargos exercidos pela
impetrante, no âmbito da administração pública do Estado do Acre. 2. Inexiste óbice quanto à
acumulação dos cargos públicos pela impetrante, mormente quando enquadrados na exceção prevista
no comando constitucional vigente (art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da CF/88), com a devida
demonstração de compatibilidade de horários em sua jornada laborativa, a qual não se confunde
com a a carga horária estatutariamente prevista. 3. A natureza do cargo técnico ocupado pela
Impetrante se revela compatível com a linha jurisprudencial dominante, no sentido de que não se
trata de um cargo de exigência meramente burocrática, mas que reclama um conhecimento específico, seja com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de nível médio.
Atribuições descritas na Lei n. 918/89 em vigência à época da ascensão funcional da Impetrante ao
cargo de Técnico de Contabilidade. 3. Concessão da segurança. (Relator (a): Roberto Barros;
Comarca: N/A; Número do Processo: 1000209-89.2016.8.01.0000; Órgão julgador: Tribunal Pleno
Jurisdicional; Data do julgamento: 20/06/2018; Data de registro: 26/06/2018)”
5. Segurança concedida.
(MS nº 0100368-86.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.767TPJUD, julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
Atos administrativos
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA. CANDIDATA
APROVADO NA 1ª COLOCAÇÃO. CERTAME. PRAZO. EXPIRADO. NOMEAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL. PROVA.
FALTA. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO PLENO JURISDICIONAL. VENCIMENTO.
PEDIDO
DE
RECEBIMENTO
RETROATIVO.
IMPERTINÊNCIA.
FALTA
DE
CONTRAPRESTAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA, EM PARTE.
1. Submetida a Impetrante às regras do Edital n.º 001 SGA/SESACRE, de 09 de abril de 2014,
concorreu à vaga disponível ao cargo de médico obstetra ginecologista (município de
Epitaciolândia), restando classificada na 1ª posição, ou seja, dentro do número de vagas,
caracterizado o direito líquido e certo à nomeação.
2. Em razão do término do prazo de validade do concurso, ressoa o direito líquido e certo à
nomeação do candidato, não havendo falar na escassez de recursos a obstar a pretensão da
Impetrante, a teor da motivação deste decisum.
3. Embora o esforço argumentativo das autoridades impetradas, com as informações não adveio o
ato administrativo motivado da situação excepcional, superveniente, imprevisível, grave e necessária
da recusa da contratação da Impetrante atribuída ao limite extrapolado de gastos com pessoal, a
teor dos arts. 22, parágrafo único, IV e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal bem como ausente
prova da observância e providências pelas autoridades indicadas coatoras ao art. 169, § 1º, I e II
(abertura de concurso publico) e § 3º, I e II, da Constituição Federal, com redação da Emenda
Constitucional n.º 19, de 1998 em combinação com a Lei Complementar n.º 167, de 4 de maio
de 2000
Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Ademais, não há falar em recebimento de vencimentos com data retroativa ao prazo para sua
nomeação uma vez inexistindo a respectiva contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito da
Impetrante.
5. Segurança concedida, em parte.
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(MS nº 0100263-12.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.785TPJUD, julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
Classificação e/ou preterição
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. EXCLUSÃO DO CERTAME. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL E CRIMINAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES
CORPORAIS. COMPORTAMENTO. INCOMPATIBILI-DADE COM A CARREIRA.
VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA.
1. Desprovido de abuso ou ilegalidade o ato administrativo de exclusão de candidato que apresentou
conduta desabonadora, incompatível com o exercício da função policial, restando julgado e
condenado pela prática de delito de lesões corporais e ameaça objeto de violência doméstica.
2. A carreira policial a que almeja o candidato exige imaculada honra, reputação e conduta, em
virtude das peculiaridades do cargo de policial, bem como lisura e exemplar comportamento perante
a sociedade.
3. Segurança denegada.
(MS nº 1001672-95.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.787TPJUD, julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. CANDIDATO APROVADO NA
2ª COLOCAÇÃO. CERTAME. PRAZO. TÉRMINO. NOMEAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
E
IMPREVISÍVEL.
PROVA.
AUSÊNCIA.
PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO PLENO JURISDICIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Submetido o Impetrante às regras do Edital n.º 002 SGA/SESACRE, de 01 de novembro de
2013, concorreu à vaga disponível ao cargo de motorista de ambulância (município de Senador
Guiomard), restando classificado na 2ª posição, ou seja, dentro do número de vagas, caracterizado o
direito líquido e certo à nomeação.
2. Em razão do término do prazo de validade do concurso, ressoa o direito líquido e certo à
nomeação do candidato, não havendo falar na escassez de recursos a obstar a pretensão do
Impetrante, a teor da motivação deste decisum.
3. Embora o esforço argumentativo das autoridades Impetradas, com as informações não adveio o
ato administrativo motivado da situação excepcional, superveniente, imprevisível, grave e necessária
da recusa da contratação do Impetrante atribuída ao limite extrapolado de gastos com pessoal, a
teor dos arts. 22, parágrafo único, IV e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal bem como ausente
prova da observância e providências pelas autoridades indicadas coatoras ao art. 169, § 1º, I e II
(abertura de concurso publico) e § 3º, I e II, da Constituição Federal, com redação da Emenda
Constitucional n.º 19, de 1998 em combinação com a Lei Complementar n.º 167, de 4 de maio
de 2000
Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Segurança concedida.
(MS nº 1001546-45.2018.8.01.0000, Rel. Des. Eva Evangelista, Acórdão nº 10.777-TPJUD,
julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL 2.
CANDIDATA APROVADA NA 235ª COLOCAÇÃO. DESISTÊNCIA: CANDIDATOS
MELHOR CLASSIFICADOS. CERTAME. PRAZO. TÉRMINO. NOMEAÇÃO. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL. PROVA.
AUSÊNCIA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Submetida a Impetrante às regras do Edital n.º 096/SGA/SEE/2013, de 15 de Outubro de 2013,
concorreu às vagas disponíveis ao cargo de Agente Administrativo Nível 2 (município de Rio
Branco), restando classificada na 235ª posição, contudo, ante a desistência de diversos candidatos
melhor classificados, caracterizado o direito líquido e certo à nomeação.
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2. Em razão do término do prazo de validade do concurso, ressai o direito líquido e certo à
nomeação da candidata, afastando a alegada escassez de recursos a obstar a pretensão do Impetrante.
3. Embora o esforço argumentativo das autoridades Impetradas, com as informações não adveio o
ato administrativo motivado da situação excepcional, superveniente, imprevisível, grave e necessária
da recusa da contratação da Impetrante atribuída ao limite extrapolado de gastos com pessoal, a
teor dos arts. 22, parágrafo único, IV e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ausente
prova da observância e providências pelas autoridades indicadas coatoras ao art. 169, § 1º, I e II
(abertura de concurso publico) e § 3º, I e II, da Constituição Federal, com redação da Emenda
Constitucional n.º 19, de 1998 em combinação com a Lei Complementar n.º 167, de 4 de maio
de 2000
Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Segurança concedida.
(MS nº 1001722-24.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.771TPJUD, julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
Concurso Público
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL.
FASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. ELIMINAÇÃO
DO CANDIDATO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. VIDA PREGRESSA.
CONDENAÇÃO POR CRIME QUE POSSUI PENA MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO
ANOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA
ISONOMIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. O ingresso nas fileiras da Polícia Civil do Estado do Acre, por força do disposto no art. 73,
inciso I, da LCE 129/2004 (Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Acre), pressupõe a idoneidade
moral do candidato.
2. O item 17.2 do edital de abertura do certame estabelece que a investigação criminal e social visa
verificar se o candidato possui idoneidade no âmbito social, funcional e criminal necessária para
exercer o cargo pretendido, enquanto que está disposto no item 17.3 que a Secretária de Estado de
Polícia Civil será responsável pela investigação, emitindo parecer se o candidato é “indicado” ou
“contraindicado” para o cargo, observando-se os critérios de avaliação dos itens 17.6 a 17.7.9.
Ainda, o item 17.7.4 dispõe que o candidato será avaliado como contraindicado se “tiver sido
denunciado por crimes previstos no Código Penal Brasileiro, que possuam pena mínima superior a
quatro anos”.
3. Na fase de investigação social levada a termo pela comissão do concurso, apurou-se que o
Impetrante foi denunciado pela prática do crime de homicídio tentado, tipo penal que detém pena
mínima superior a 4 (quatro) anos, a indicar a sua inaptidão e incompatibilidade para o exercício
da função de policial civil, guardando a sua não recomendação consonância com as normas de regência do certame, além do art. 66, alínea “c”, art. 69, inciso III, e art. 73, inciso I, da LCE
129/2004.
4. A exclusão do Impetrante não afrontou os princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos da vida
pessoal que, da maneira como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter
alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade-fim da Polícia Civil do
Estado do Acre.
5. Segurança denegada.
(MS nº 1001147-16.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.859-TPJUD,
julgado em 1.4.2019, DJe nº 6.343 de 3.5.2019)
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE GESTOR EM SAÚDE COLETIVA. MUNICÍPIO DE RIO
BRANCO. OFERTA DE 4 VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E 1 PARA PNE.
CANDIDATA APROVADA NA 6ª POSIÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE PELA
ADMINISTRAÇÃO
ATÉ
A
5ª
POSIÇÃO.
EXONERAÇÃO
DE
CANDIDATO
CLASSIFICADO E NOMEADO À FRENTE DA IMPETRANTE. DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE MOTIVO SUPERVENIENTE PARA
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NÃO
NOMEAR.
EXTRAPOLAÇÃO
DE
GASTOS
COM
PESSOAL.
LEI
DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1.O writ tem por escopo a nomeação e posse de candidata aprovada e classificada em 6º(sexto)
lugar, em certame público que previa 4(quatro) vagas de ampla concorrência e 1(uma) para PNE,
para provimento do cargo no município de Rio Branco/AC, de gestor em saúde coletiva, sendo
nomeado e empossado pela Administração candidato classificado até a 5ª posição, com ocorrência
de exoneração desse servidor - candidato (p. 32).
2.Nos moldes do já sedimentado perante os Tribunais Superiores, especialmente no STJ, o candidato
aprovado em concurso público dentro do número de vagas editalícias, ou que passe a integrá-lo
ante a inaptidão ou desistência de candidatos melhor colocados tem o direito subjetivo à
convocação, nomeação e posse no cargo em disputa;
3.Não se justifica para escusa da obrigação de convocar e empossar a alegação de motivo
superveniente pelo Estado, no caso, extrapolamento de gastos com pessoal.
4.Debalde do posicionamento da Relatoria sobre o tema aventado motivo superveniente a impedir a
nomeação no mandamus, esposada em outros julgamentos, a Jurisprudência deste Tribunal
(vencedora, por maioria), em casos similares ao presente, firmou entendimento pela concessão da
segurança, à falta de demonstração de situação que excepcione o direito subjetivo à nomeação.
Princípio da Colegialidade e necessidade de solidificação da base jurisprudencial do Tribunal, em
prol da segurança jurídica.
5.Segurança concedida.
(MS nº 1001811-47.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº 10.871TPJUD, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.330 de 11.4.2019)
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. NO
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS - 1º e 2º
LUGARES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO CLASSIFICADO NA 3ª
POSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE MOTIVO SUPERVENIENTE PARA NÃO NOMEAR.
EXTRAPOLAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
RESSALVA DO POSICIONAMENTO DA RELATORA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
6.O objetivo do mandamus é a nomeação e posse do Impetrante no cargo de Técnico em
Manutenção de Computadores, no município de Tarauacá/AC, conquanto aprovado em 3º(terceiro)
lugar, nos termos do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de
Reserva nos Cargos de Nível Superior e Médio da Secretaria de Estado de Saúde
Edital n. 003/
SGA/SESACRE, de 10 de abril de 2014 e Edital n. 045/SGA/SESACRE, de 3 de julho de 2014,
diante da desistência dos candidatos classificados na 1ª e 2ª posição.
7.Nos moldes do sedimentado perante os Tribunais Superiores, especialmente no STJ, o candidato
aprovado em concurso público
dentro do número de vagas editalícias, ou que passe a integrá-lo
ante a inaptidão ou desistência de candidatos melhor colocados
tem o direito subjetivo à
convocação, nomeação e posse no cargo em disputa, a qual ocorrerá dento do prazo de validade
do mesmo, possuindo a Administração Pública discricionariedade tão somente quanto ao momento
do provimento do cargo, só podendo se recusar em proceder com as nomeações em decorrência de
situações excepcionais e com a devida motivação.
8.Não se justifica para escusa da obrigação de convocar e empossar a alegação de motivo
superveniente pelo Estado, no caso, extrapolamento de gastos com pessoal.
9.Debalde de minha opinião sobre o tema aventado no presente mandamus situações que
excepcional a nomeação
já esposada em julgamentos anteriores, faço prevalecer à tese firmada pelo
Colegiado Maior deste Tribunal (vencedora, por maioria), em casos semelhantes ao presente, que
entendeu pela concessão da segurança, ancorada no princípio da colegialidade e atenta à necessidade
de solidificação da base jurisprudencial do Tribunal, em prol da segurança jurídica.
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10. Segurança Concedida.
(MS nº 1002143-14.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº 10.870TPJUD, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.330 de 11.4.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO
EXECUTIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL.
CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. Transação Penal. Extinção da punibilidade. Eliminação
que não observou princípios constitucionais.
O Presidente do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo não possui legitimidade
para figurar no polo passivo deste Mandado de Segurança, posto que o ato combatido não pode ser
a ele atribuído.
Viola princípios constitucionais a eliminação de candidato na etapa de investigação criminal e
social, motivada por descumprimento de norma editalícia, em razão de termo circunstanciado em
que houve transação penal e extinção da punibilidade, há mais de nove anos da abertura do
Certame, sem comprovação de atos civis ou antecedentes criminais que indiquem conduta
desabonadora
Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
Mandado de Segurança concedido.
(MS nº 0100190-40.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.876TPJUD, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.329 de 10.4.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. MUNICÍPIO DE CRUZEIRO
DO SUL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE
RESERVA.. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. EXPIRAÇÃO.
ITEM 7.7 DO EDITAL. REMANEJAMENTO DE VAGA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.
CONVOLAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LIQUIDO E CERTO. FATO
SUPERVENIENTE, IMPREVISÍVEL E GRAVE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
RESSALVADA
POSIÇÃO
DO
RELATOR.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
CONCESSÃO DA ORDEM.
1.Mandamus cujo escopo é a nomeação e posse do impetrante no cargo de motorista de
ambulância, sob a alegação de que apesar de ter sido aprovado para o cadastro de reserva surgiram
novas vagas durante o prazo de validade do certame.
2.Candidatos aprovados em cadastro de reserva, ou seja, fora do número de vagas estipuladas em
edital, estão adstritos ao Poder Discricionário da Administração, segundo sua conveniência e
oportunidade (expectativa de direito).
3.Como não houve candidatos aprovados em relação à vaga para pessoa com deficiência, conforme
item 1.2 do edital nº 042/SGA/SESACRE, de 02 de julho de 2014, a vaga ofertada seria
remanejada pelos candidatos da ampla concorrência, segundo a dicção do item 7.7 do edital.
4.Ao contrário do que sustentam os impetrados, a violação do art. 37, inciso VIII, da CF/1988,
c/c o art. 12, da LCE n. 39/1993, pelo item 7.7 do edital não se constituiu na ratio decidendi do
acórdão n. 10.226 e, sim, em obter dictum, já que a concessão da segurança naquele precedente
baseou-se no surgimento de vaga decorrente da exoneração de um dos candidatos empossados. É dizer, afigura-se inviável emprestar efeito transcendente, quando sequer se trata de motivo
determinante.
5.Se a despeito do edital ofertar vaga cuja disputa estaria restrita a pessoas com deficiência, nenhum
interessado atendera ao chamamento público ou obtivera êxito em ser aprovado, não há ilegalidade
em se prover aquela vaga com candidatos de ampla concorrência, conforme previsão contida no
edital do certame.
6.A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se afirmou no sentido de que as provas e
argumentos apresentados nestes autos, a exemplo de casos similares, não demonstram a ocorrência de
situação que excepcione o direito subjetivo à nomeação. Ressalvada a posição pessoal do relator.
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7.Segurança concedida.
(MS nº 1001627-91.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.868-TPJUD,
julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.327 de 8.4.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS
NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO. NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME EXPIRADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que uma vez publicado o edital do concurso com
número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no
certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito subjetivo
do candidato aprovado dentro desse número à nomeação.
2.Não se vislumbra razões para que seja afastado o direito fundamental ao acesso ao cargo público
(art. 37, inciso II, da CF/1988), havendo inequívoca distinção (distinguishing) quanto aos
precedentes comumente citados pela Administração Pública para tentar justificar a recusa em
promover a investidura dos candidatos aprovados no concurso público da SESACRE (como acontece
com o RE 598.099/MS, julgado pelo STF), à proporção que o Estado do Acre encontra-se em
situação de equilíbrio fiscal e controle das contas públicas, sobremaneira quando comparado com o
Estado do Rio de Janeiro.
3.Expirado o prazo de validade do certame público sem a convocação da Impetrante
aprovada em
1º (primeiro) lugar no concurso da SESACRE para o cargo de assistente social (Município de
Manoel Urbano), dentro, portanto, do número de vagas ofertadas
a situação até então de
expectativa de direito convola-se, de imediato, em direito subjetivo à nomeação, notadamente porque
não vieram aos autos provas idôneas da alegada situação excepcional que impediria a investidura da
candidata no cargo, além do que, em se tratando de provimento de vagas na área prioritária de
saúde, tem subsunção ao caso a regra do art. 22, inciso IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
4.Segurança concedida.
(MS nº 1000338-26.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.860-TPJUD,
julgado em 1.4.2019, DJe nº 6.325 de 4.4.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL.
FASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. ELIMINAÇÃO
DO CANDIDATO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. VIDA PREGRESSA.
CONDENAÇÃO POR CRIME QUE POSSUI PENA MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO
ANOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA
ISONOMIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1.O ingresso nas fileiras da Polícia Civil do Estado do Acre, por força do disposto no art. 73,
inciso I, da LCE 129/2004 (Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Acre), pressupõe a idoneidade
moral do candidato.
2.O item 17.2 do edital de abertura do certame estabelece que a investigação criminal e social visa
verificar se o candidato possui idoneidade no âmbito social, funcional e criminal necessária para
exercer o cargo pretendido, enquanto que está disposto no item 17.3 que a Secretária de Estado de
Polícia Civil será responsável pela investigação, emitindo parecer se o candidato é “indicado” ou
“contraindicado” para o cargo, observando-se os critérios de avaliação dos itens 17.6 a 17.7.9.
Ainda, o item 17.7.4 dispõe que o candidato será avaliado como contraindicado se “tiver sido
denunciado por crimes previstos no Código Penal Brasileiro, que possuam pena mínima superior a
quatro anos”.
3.Na fase de investigação social levada a termo pela comissão do concurso, apurou-se que o
Impetrante foi denunciado pela prática do crime de homicídio tentado, tipo penal que detém pena
mínima superior a 4 (quatro) anos, a indicar a sua inaptidão e incompatibilidade para o exercício
da função de policial civil, guardando a sua não recomendação consonância com as normas de re39/139
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gência do certame, além do art. 66, alínea “c”, art. 69, inciso III, e art. 73, inciso I, da LCE
129/2004.
4.A exclusão do Impetrante não afrontou os princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos da vida
pessoal que, da maneira como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter
alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade-fim da Polícia Civil do
Estado do Acre.
5.Segurança denegada.
(MS nº 1001147-16.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.859-TPJUD,
julgado em 1.4.2019, DJe nº 6.325 de 4.4.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DAS
AUTORIDADES
COATORAS. AFASTADA. CANDIDATO A AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. ELIMINAÇÃO.
FASE DE EXAMES MÉDICOS E TOXICOLÓGICOS. AUSÊNCIA PARCIAL DE UM
EXAME.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades apontadas coatoras de vez que,
conforme julgado do Tribunal Pleno Administrativo desta Corte de Justiça: “As autoridades coatoras
subscritoras do edital de abertura do concurso público e de todas as demais regras editalícias que
homologaram cada fase, etapa a etapa do certame são partes legitimas para integrar o polo passivo
do mandado de segurança impetrado por candidato eliminado em etapa do concurso público de
agente de polícia civil.” (Relator Des. Francisco Djalma; Processo n.º 1000063-77.2018.8.01.0000;
Tribunal Pleno Jurisdicional; Data do julgamento: 18/07/2018; Data de registro: 25/07/2018).
2. Julgados das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça e deste Órgão Pleno Jurisdicional:
a) “1. Afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a decisão que elimina o
candidato do concurso em virtude da entrega incompleta de um exame médico, por razões alheias a
sua vontade, ainda mais quando não lhe é exigível o conhecimento técnico da avaliação a que
estava se submetendo. Precedentes deste Séquito. 2. O edital do certame permite que a banca
examinadora solicite a realização de exames complementares pelos candidatos, devendo ser facultada
tal possibilidade a parte impetrante/recorrente, porquanto presente circunstância que não acarreta
qualquer prejuízo à Administração Pública.” (TJAC, Segunda Câmara Cível, Processo n.º
0700347-58.2018.8.01.0001, Relator Des. Júnior Alberto, Data do julgamento: 16/10/2018, Data de
registro: 18/10/2018, unânime)
b) “1. Em que pese a notoriedade de que o edital constitui a lei do concurso público e suas regras
vinculam tanto a administração como os candidatos, não pode, em circunstâncias excepcionais como
a do presente caso, prevalecer o formalismo exacerbado, em detrimento da finalidade do ato, sob
pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, principalmente quando a
parte impetrante/recorrida demonstrou que a entrega do laudo audiológico incompleto deveu-se a
erro cometido pela fonoaudióloga que realizou o exame. 2. Recurso não provido. Reexame
necessário improcedente.” (TJAC, Segunda Câmara Cível, Processo n.º 0700222-90.2018.8.01.0001,
Relator Des. Júnior Alberto, Data do julgamento: 04/09/2018, Data de registro: 05/09/2018,
unânime)
c) “1. Afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a decisão que elimina o
candidato do concurso em virtude da entrega incompleta de um exame médico, por razões alheias a
sua vontade, ainda mais quando não lhe é exigível o conhecimento técnico da avaliação a que
estava se submetendo. Precedentes desta Segunda Câmara Cível. 2. O edital do certame permite que
a banca examinadora solicite a realização de exames complementares pelos candidatos, devendo ser
facultada tal possibilidade ao apelante, porquanto presente circunstância que não acarreta qualquer
prejuízo à Administração Pública.” (TJAC, Segunda Câmara Cível, Processo n.º 070090797.2018.8.01.0001, Relatora Desª. Regina Ferrari, Data do julgamento: 31/07/2018, Data de
registro: 02/08/2018, unânime)
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d)”1. Ao candidato que apresenta tempestivamente os exames laboratoriais previstos no edital deve
ser oportunizada a complementação em caso de falta de algum item da vasta lista exigida. 2.
Contraria os primados da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do candidato decorrente
de laudo médico (Exame de Chagas) intrinsecamente incompleto, porque a causa da omissão é
atribuível a terceiro. Precedentes desta Corte de Justiça. (TJAC, MS nº 1000947-48.2014.8.01.0000,
Relatora Des. Regina Ferrari. Data de Julgamento 17/12/2014). 3. Segurança Concedida. (TJAC,
Tribunal Pleno Jurisdicional, Processo n.º 1000144-26.2018.8.01.0000, Relator Des. Francisco
Djalma, Data do julgamento: 18/07/2018, Data de registro: 25/07/2018)”.
3. Segurança concedida.
(MS nº 1000200-59.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.854TPJUD, julgado em 20.3.2019, DJe nº 6.319 de 27.3.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES
NA FASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME.
LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O polo passivo do mandamus deverá ser composto apenas por autoridade(s) coatora(s), isto é,
aquela que possua competência e legitimidade para corrigir suposto ato ilegal praticado.
2. Nos termos do entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, igualmente
mantido nesta Corte, inexiste ilegalidade na exclusão de candidato que omite informações na fase de
investigação criminal e social, expressamente previstos no Edital de regência do certame.
3. Segurança denegada.
(MS nº 1001262-37.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.795-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.275 de 16.1.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICADO.
OMISSÃO
DE
INFORMAÇÕES
RELEVANTES.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
SEGURANÇA DENEGADA.
1. É pacifico o entendimento do STJ sobre a exclusão em Concurso Público de candidato que, por
ocasião da fase de investigação social, omite informações relevantes.
2. Na linha de precedentes deste Tribunal de Justiça por meio de seu Pleno Jurisdicional, é legitima
a exclusão de candidato a cargo público que omitir informações relevantes por ocasião da fase de
investigação criminal e social.
3. Segurança denegada.
(MS nº 1001275-36.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.796-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.275 de 16.1.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. TITULAÇÃO. CERTIFICADO COM
ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RESPONSÁVEL.
CULPA
EXCLUSIVA
DE
TERCEIRO.
VIOLAÇÃO
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam: de acordo com o entendimento majoritário deste
Tribunal, exemplificado pelo julgamento do MS 1000134-79.2018.8.01.0000, “os impetrados
ostentam, em conjunto, legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da ação mandamental,
posto que independentemente de terem delegado as atividades de execução das provas do concurso
público a ente especializado, permanece com a entidade pública contratante a responsabilidade pela
regularidade do processo de seleção, inclusive para a convocação dos exames e homologação dos
resultados da etapa de inspeção de saúde, prevista na segunda fase”.
2. É sabido que o edital de concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e
obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelindo ambos a sua
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fiel observância. Por isso, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir
banca examinadora para decidir critérios objetivos de avaliação de candidatos, mas tão somente, fazer
cumprir a lei.
3. No caso, alega o impetrante ter direito líquido e certo a receber, na fase de título do concurso
público que disputa, 2,00 (dois) pontos de titulação, em decorrência de possuir especialização lato
sensu em Direito e Processual Constitucional.
4. Da análise processual, restou claro que o impetrante fora prejudicado pela falha na confecção de
seu certificado de conclusão da especialização, não tendo concorrido para o evento, tendo agido de
boa-fé e diligenciando no sentido de solucionar o embate, tão logo identificou o problema, tentando
a retificação junto a Instituição de ensino responsável pela emissão do certificado.
5. Tem-se que a pontuação não atribuída ao impetrante, por ocasião da fase de títulos,
contrariou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo dessa maneira, permitido o
controle judicial dos atos administrativos no tocante à adequação do edital de abertura de concurso
público aos ditames da Constituição Federal (Princípios e regras) e da legislação infraconstitucional.
(conveniência e oportunidade). Logo, se o mérito do ato administrativo (conveniência e
oportunidade) ofender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desponta, nesse instante,
margem para a sindicabilidade pelo Poder Judiciário, no propósito de restabelecer a própria
legalidade do ato impugnado.
6. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1001938-19.2017.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.798-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.275 de 16.1.2019)
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DO CARGO
EFETIVO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. ETAPA DE EXAME PSICOTÉCNICO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
EXAME DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVIAMENTE FIXADOS NO EDITAL DO
CERTAME.
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO
AO
EDITAL.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. ANTECIPAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO
ANTES
DO
RESULTADO
DO
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
FALHA
NO
CRONOGRAMA.
VIOLAÇÃO
DAS
REGRAS
EDITALÍCIAS.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam: de acordo com o entendimento majoritário deste
Tribunal, exemplificado pelo julgamento do MS 1000134-79.2018.8.01.0000, “os impetrados
ostentam, em conjunto, legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da ação mandamental,
posto que independentemente de terem delegado as atividades de execução das provas do concurso
público a ente especializado, permanece com a entidade pública contratante a responsabilidade pela
regularidade do processo de seleção, inclusive para a convocação dos exames e homologação dos
resultados da etapa de inspeção de saúde, prevista na segunda fase”.
2. Em diversas oportunidades, a legalidade do exame psicotécnico foi questionada no Poder
Judiciário, mas os precedentes firmados por este Tribunal têm reconhecido a sua legitimidade,
exatamente porque há expressa previsão na Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Acre,
enquanto que os critérios objetivos estão fixados no próprio edital de abertura do concurso público.
Precedentes: Agravo de Instrumento 1001683-95.2016.8.01.0000 e Agravo Interno 070053964.2013.8.01.0001.
3. O item 14.6.1 do edital estabelece, analiticamente, os critérios a serem utilizados na etapa do
exame psicotécnico, elaborados de acordo com os termos da Portaria n. 440 da Secretaria de Polícia
Civil, de 15/08/2012, e Portaria n. 278, de 24/04/2013, especificando os seguintes critérios: a)
controle emocional (critério restritivo); b) ansiedade (critério indesejável); c) impulsividade (critério
restritivo); d) resistência à frustração (critério indesejável); e) potencial de desenvolvimento cognitivo
(critério restritivo); f) memória auditiva e visual (critério prejudicial); g) controle e canalização
produtiva da agressividade (critério restritivo); h) flexibilidade de conduta (critério indesejável); j)
iniciativa (critério indesejável); k) relacionamento interpessoal (critério indesejável); l) atenção
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concentrada (critério prejudicial); m) fluência verbal (critério indesejável); n) domínio psicomotor
(critério prejudicial); o) disposição para o trabalho (critério prejudicial); p) capacidade para cooperar
e trabalhar em grupo (critério prejudicial); q) sinais fóbicos e disrítmicos (critério restritivo); r)
percepção de detalhes (critério indesejável). Na sequência, o item 14.6.3 prevê que o candidato será
eliminado do concurso na hipótese de apresentar os critérios supracitados, na forma detalhada nos
incisos I a VIII. Vale dizer, baseadas em expressa autorização de dispositivo legal, as normas do
edital previram os critérios objetivos de avaliação, objetivando estabelecer um determinado perfil
psicológico do candidato, em conformidade com as peculiaridades do cargo e as suas atribuições.
4. Conforme o Atestado de Avaliação Psicológica, elaborado pela banca examinadora, o Impetrante
foi reprovado nos critérios (expressamente previstos no edital) de (i) controle emocional (de natureza
restritiva), (ii) ansiedade (de natureza indesejável), (iii) iniciativa (de natureza indesejável), (iv)
atenção concentrada (de natureza prejudicial) e (v) disposição para o trabalho (de natureza
prejudicial), razão pela qual a profissional de Psicologia não o recomendou para o desempenho do
cargo de Escrivão de Polícia Civil. Por isso, o resultado do exame psicotécnico foi de inaptidão, à
proporção que o Impetrante, no atual momento da vida, não apresentou o perfil psicológico
compatível com o cargo pretendido. Como visto, ficou reprovado em 02 critérios prejudiciais
(atenção concentrada e disposição para o trabalho), 02 critérios indesejáveis (ansiedade e iniciativa) e
01 critério restritivo (controle emocional), havendo, assim, a eliminação do candidato com
indiscutível fundamento no item 14.6.3, III, do edital.
5. O cronograma estabeleceu os dias 06/11 a 07/11/2017 para os candidatos requererem a revisão
do resultado preliminar do exame psicotécnico, enquanto que foi definido o dia 14/11/2017 para
divulgação das respostas dos aludidos recursos administrativos. Sem embargo disso, a etapa seguinte
do concurso (prova prática de digitação) foi marcada para o dia 06/11/2017, ou seja, antes de os
candidatos receberem o resultado dos seus respectivos recursos administrativos, fato satisfatoriamente
evidenciado pelo Cronograma supramencionado. Destarte, foi vulnerado o direito subjetivo de o
Impetrante questionar, pelas vias administrativas, o resultado do Exame Psicotécnico, em razão da
notória falha do Cronograma, que antecipou uma etapa do concurso antes da conclusão da
antecedente, prejudicando sobremaneira os candidatos que postulam a um cargo de Escrivão de
Polícia Civil.
6. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1002005-81.2017.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.800-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.275 de 16.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO
SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. MOTIVO: REFERENCIA A PROCESSO. OMISSÃO
DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA. ARQUIVADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
PRINCÍPIOS. VIOLAÇÃO. FALTA. ORDEM CONCEDIDA.
a) Conforme excerto do Relatório de Investigação Criminal e Social n.º 004/ CFSD, de 18 de
janeiro de 2018: “O candidato (...) apresentou toda a documentação na data correta bem como as
certidões exigidas. (...) No entanto, foi localizado o processo n.º 0004069-36.2015.8.01.0070 por
desobediência, no 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rio Branco. Processo Arquivado.”
b) Julgado do Órgão Pleno Jurisdicional deste Tribunal de Justiça: “MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL
E
SOCIAL.
CANDIDATO. INFORMAÇÕES. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ELIMINAÇÃO.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INOBSERVÂNCIA. - Deve prosseguir no Certame o candidato eliminado na etapa de investigação
criminal e social, motivado por descumprimento de norma editalícia, em razão de omissão de
informações não caracterizada nos autos. - Mandado de Segurança concedido. Vistos, relatados e
discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 1000158-44.2017.8.01.0000, acordam, à
unanimidade, os Membros que compõem o Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do
Acre, em conceder a Segurança, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
(Relator (a): Samoel Evangelista; Comarca: N/A; Número do Processo: 1000158-44.2017.8.01.0000;
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Órgão julgador: Tribunal Pleno Jurisdicional; Data do julgamento: 14/06/2017; Data de registro:
10/07/2017)”
c) A existência unicamente de Termo Circunstanciado quanto a Boletim de Ocorrência
arquivado
a pedido do Órgão Ministerial ante ausência de justa causa
desobriga o candidato de informar
sobre o procedimento, de vez que inexiste previsão editalícia para informação dessa situação
específica.
d) Segurança concedida sem qualquer violação aos princípios da vinculação ao edital, isonomia e
vedação de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.
(MS nº 1001536-98.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.780TPJUD, julgado em 1212.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE ADMINISTRATIVO. CANDIDATO APROVADO NA 1ª
COLOCAÇÃO. VAGAS PCD. CERTAME. PRAZO. TÉRMINO. NOMEAÇÃO. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL. PROVA.
AUSÊNCIA. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO PLENO JURISDICIONAL. SEGURANÇA
CONCEDIDA.
1. Submetido o Impetrante às regras do Edital n.º 003 SGA/SESACRE, de 10 de abril de 2014,
concorreu à vaga disponível ao cargo de agente administrativo (município de Cruzeiro do Sul),
restando classificado na 1ª posição, ou seja, dentro do número de vagas, caracterizado o direito
líquido e certo à nomeação.
2. Em razão do término do prazo de validade do concurso, ressoa o direito líquido e certo à
nomeação do candidato, não havendo falar na escassez de recursos a obstar a pretensão do
Impetrante, a teor da motivação deste decisum.
3. Embora o esforço argumentativo das autoridades Impetradas, com as informações não adveio o
ato administrativo motivado da situação excepcional, superveniente, imprevisível, grave e necessária
da recusa da contratação do Impetrante atribuída ao limite extrapolado de gastos com pessoal, a
teor dos arts. 22, parágrafo único, IV e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ausente
prova da observância e providências pelas autoridades indicadas coatoras ao art. 169, § 1º, I e II
(abertura de concurso publico) e § 3º, I e II, da Constituição Federal, com redação da Emenda
Constitucional n.º 19, de 1998 em combinação com a Lei Complementar n.º 167, de 4 de maio
de 2000
Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Segurança concedida.
(MS nº 1001558-59.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.781TPJUD, julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR. CANDIDATO
APROVADO NA 1ª COLOCAÇÃO. CERTAME. PRAZO. TÉRMINO. NOMEAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL. PROVA.
AUSÊNCIA. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO PLENO JURISDICIONAL. SEGURANÇA
CONCEDIDA.
1. Submetido o Impetrante às regras do Edital n.º 002 SGA/SESACRE, de 10 de abril de 2014,
concorreu à vaga disponível ao cargo de cirurgião dentista buco-maxilar (município de Sena
Madureira), restando classificado na 1ª posição, ou seja, dentro do número de vagas, caracterizado o
direito líquido e certo à nomeação.
2. Em razão do término do prazo de validade do concurso, ressoa o direito líquido e certo à
nomeação do candidato, não havendo falar na escassez de recursos a obstar a pretensão do
Impetrante, a teor da motivação deste decisum.
3. Embora o esforço argumentativo das autoridades Impetradas, com as informações não adveio o
ato administrativo motivado da situação excepcional, superveniente, imprevisível, grave e necessária
da recusa da contratação do Impetrante atribuída ao limite extrapolado de gastos com pessoal, a
teor dos arts. 22, parágrafo único, IV e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ausente
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prova da observância e providências pelas autoridades indicadas coatoras ao art. 169, § 1º, I e II
(abertura de concurso publico) e § 3º, I e II, da Constituição Federal, com redação da Emenda
Constitucional n.º 19, de 1998 em combinação com a Lei Complementar n.º 167, de 4 de maio
de 2000
Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Segurança concedida.
(MS nº 1001565-51.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.768TPJUD, julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. CANDIDATA APROVADA NA 1ª
COLOCAÇÃO. CERTAME. PRAZO. TÉRMINO. NOMEAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
E
IMPREVISÍVEL.
PROVA.
AUSÊNCIA.
PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO PLENO JURISDICIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Submetida a Impetrante às regras do Edital n.º 002 SGA/SESACRE, de 10 de abril de 2014,
concorreu à vaga disponível ao cargo de auxiliar de saúde bucal (município de Plácido de Castro),
restando classificada na 1ª posição, ou seja, dentro do número de vagas, caracterizado o direito
líquido e certo à nomeação.
2. Em razão do término do prazo de validade do concurso, ressoa o direito líquido e certo à
nomeação da candidata, não havendo falar na escassez de recursos a obstar a pretensão da
Impetrante, a teor da motivação deste decisum.
3. Embora o esforço argumentativo das autoridades Impetradas, com as informações não adveio o
ato administrativo motivado da situação excepcional, superveniente, imprevisível, grave e necessária
da recusa da contratação da Impetrante atribuída ao limite extrapolado de gastos com pessoal, a
teor dos arts. 22, parágrafo único, IV e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ausente
prova da observância e providências pelas autoridades indicadas coatoras ao art. 169, § 1º, I e II
(abertura de concurso publico) e § 3º, I e II, da Constituição Federal, com redação da Emenda
Constitucional n.º 19, de 1998 em combinação com a Lei Complementar n.º 167, de 4 de maio
de 2000
Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Segurança concedida.
(MS nº 1001603-63.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.773TPJUD, julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS. 1ª E 2ª COLOCAÇÕES. VAGAS
DISPONÍVEIS NO EDITAL: 02 (DUAS). CERTAME. PRAZO. TÉRMINO. NOMEAÇÃO.
RECUSA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITE PRUDENCIAL DE GASTOS
EXTRAPOLADO.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL,
SUPERVENIENTE,
IMPREVISÍVEL,
GRAVE E NECESSÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. AUSÊNCIA. DEVER DE
NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Submetidos os Impetrantes às regras do Edital n.º 003 SGA/SESACRE, de 10 de abril de 2014,
concorreram a uma das duas vagas disponíveis ao cargo de agente administrativo (município de
Porto Walter), restando classificados nas 1ª e 2ª posições.
2. Em razão do término do prazo de validade do concurso, ressoa o direito líquido e certo à
nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas disponíveis, não havendo falar na
escassez de recursos a obstar a pretensão dos Impetrantes, a teor do motivação deste decisum.
3. A propósito, em caso idêntico, nos autos do Mandado de Segurança n.º 100033086.2017.8.01.0000, este Tribunal Pleno Jurisdicional decidiu pela concessão da segurança em caso
semelhante
candidato aprovado dentro do número de vagas e prazo de validade do certame
expirado.
4. Embora o esforço argumentativo das autoridades Impetradas, com as informações não adveio o
ato administrativo motivado da situação excepcional, superveniente, imprevisível, grave e necessária
da recusa da contratação da Impetrante atribuída ao limite extrapolado de gastos com pessoal, a
teor dos arts. 22, parágrafo único, IV e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ausente
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prova da observância e providências pelas autoridades indicadas coatoras ao art.169, § 1º, I e II
(abertura de concurso publico) e § 3º, I e II, da Constituição Federal, com redação da Emenda
Constitucional nº 19, de 1998 em combinação com a Lei Complementar nº 167, de 4 de maio
de 2000
Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Segurança concedida.
(MS nº 1001691-04.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.772TPJUD, julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO
DE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. MOROSIDADE NA EFETIVAÇÃO DA
REDISTRIBUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
DISCRICIONARIEDADE
ADMINISTRATIVA.
DENEGAÇÃO.
3.O ato de redistribuição de servidor público é instrumento de política de pessoal da
Administração, que deve ser realizada no estrito interesse do serviço, levando em conta a
conveniência e oportunidade da transferência do servidor para as novas atividades.
4.O controle judicial dos atos administrativos discricionários deve se limitar ao exame de sua
legalidade, eximindo-se o Judiciário de adentrar na análise de mérito do ato impugnado. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça (STJ, MS 12477/DF, Terceira Seção, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, DJe 20/08/2015).
5.Segurança Denegada.
(MS nº 1001707-55.2018.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.756-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. FARMACÊUTICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas em edital confere ao
candidato mera expectativa de direito, somente convolada em direito liquido e certo em situações
excepcionais que refogem à espécie em exame.
2. Segurança denegada.
(MS nº 1001765-58.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.786TPJUD, julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA. CANDIDATO
APROVADO NA 1ª COLOCAÇÃO. CERTAME. PRAZO. EXPIRADO. NOMEAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL. PROVA.
AUSÊNCIA. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO PLENO JURISDICIONAL. SEGURANÇA
CONCEDIDA.
1. Submetido o Impetrante às regras do Edital n.º 001 SGA/SESACRE, de 09 de abril de 2014,
concorreu à vaga disponível ao cargo de médico obstetra ginecologista (município de Brasiléia),
restando classificada na 1ª posição, ou seja, dentro do número de vagas, caracterizado o direito
líquido e certo à nomeação.
2. Em razão do término do prazo de validade do concurso, ressoa o direito líquido e certo à
nomeação do candidato, não havendo falar na escassez de recursos a obstar a pretensão da
Impetrante, a teor da motivação deste decisum.
3. Embora o esforço argumentativo das autoridades impetradas, com as informações não adveio o
ato administrativo motivado da situação excepcional, superveniente, imprevisível, grave e necessária
da recusa da contratação da Impetrante atribuída ao limite extrapolado de gastos com pessoal, a
teor dos arts. 22, parágrafo único, IV e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal bem como ausente
prova da observância e providências pelas autoridades indicadas coatoras ao art. 169, § 1º, I e II
(abertura de concurso publico) e § 3º, I e II, da Constituição Federal, com redação da Emenda
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Constitucional n.º 19, de 1998 em combinação com a Lei Complementar n.º 167, de 4 de maio
de 2000
Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Segurança concedida.
(MS nº 1001872-05.2018.8.01.0000, Rel. Des. Eva Evangelista, Acórdão nº 10.784-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATA
APROVADA.
2ª COLOCAÇÃO.
VAGAS
DISPONÍVEIS NO EDITAL: 02 (DUAS). CERTAME. PRAZO. TÉRMINO. NOMEAÇÃO.
RECUSA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITE PRUDENCIAL DE GASTOS
EXTRAPOLADO.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL,
SUPERVENIENTE,
IMPREVISÍVEL,
GRAVE E NECESSÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. AUSÊNCIA. DEVER DE
NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Submetido a Impetrante às regras do Edital n.º 002 SGA/SESACRE, de 01 de novembro de
2013, concorreu a uma das duas vagas disponíveis ao cargo de técnico em higiene dental
(município de Sena Madureira), restando classificada na 2ª (segunda) posição.
2. Em razão do término do prazo de validade do concurso, ressoa o direito líquido e certo à
nomeação da candidata aprovada dentro do número de vagas disponíveis, não havendo falar na
escassez de recursos a obstar a pretensão da Impetrante, a teor do motivação deste decisum.
3. A propósito, em caso idêntico, nos autos do Mandado de Segurança n.º 100033086.2017.8.01.0000, este Tribunal Pleno Jurisdicional decidiu pela concessão da segurança em caso
semelhante
candidato aprovado dentro do número de vagas e prazo de validade do certame
expirado.
4. Embora o esforço argumentativo das autoridades Impetradas, com as informações não adveio o
ato administrativo motivado da situação excepcional, superveniente, imprevisível, grave e necessária
da recusa da contratação da Impetrante atribuída ao limite extrapolado de gastos com pessoal, a
teor dos arts. 22, parágrafo único, IV e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ausente
prova da observância e providências pelas autoridades indicadas coatoras ao art.169, § 1º, I e II
(abertura de concurso publico) e § 3º, I e II, da Constituição Federal, com redação da Emenda
Constitucional nº 19, de 1998 em combinação com a Lei Complementar nº 167, de 4 de maio
de 2000
Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Segurança concedida.
(MS nº 1001559-44.2018.8.01.0000, Rel. Des. Eva Evangelista, Acórdão nº 10.778-TPJUD,
julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
Descontos indevidos
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE SEXTA-PARTE.
VENCIMENTOS INTEGRAIS. INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL EM
CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DO EFEITO
CASCATA. POSSIBILIDADE DE AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
NATUREZA
DE
PRESTAÇÃO
CONTINUADA.
PRINCÍPIO
DA
CONFIANÇA.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.Pela interpretação literal do art. 36, § 4º, da Constituição Estadual, poder se ia dizer que a
gratificação de sexta-parte tem incidência sobre os vencimentos do servidor, considerado o
vencimento-base (remuneração atinente ao cargo) acrescido das vantagens pecuniárias fixas.
Entretanto, a norma em questão deve estar alinhada aos ditames da Constituição Federal, cujo
inciso XIV do art. 37, dispõe que “os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não
serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores”, ou seja, veda
expressamente que uma gratificação incida sobre o outra para compor os vencimentos finais do
servidor. Assim, a interpretação sistemática remete à conclusão de que a gratificação de sexta-parte
deve ser calculada de acordo com o vencimento-base, visto que a Constituição Federal veda o
chamado efeito cascata, através do qual uma gratificação entra na composição de outra.
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2.A Administração Pública não está impedida de rever a base de cálculo em relação aos
pagamentos feitos no presente, uma vez que, havendo vínculo empregatício entre os sindicalizados
representados pelo Impetrante e o Estado do Acre decorrente do respectivo ingresso no serviço
público, existe uma indubitável relação jurídica de natureza continuada, renovando-se a cada
período laborado. Infere-se, então, que, pela renovação contínua do liame jurídico, os
sindicalizados representados pelo Impetrante não detém direito adquirido a regime jurídico, estando
a Administração Pública autorizada a modificar a composição dos vencimentos dos servidores
públicos a qualquer tempo
ainda mais se essa modificação tiver por escopo a adequação da sua
composição às regras insculpidas na Constituição Federal.
3.Entrementes, no caso em voga, denota-se a existência de ato legislativo estadual, qual seja, a
Emenda Constitucional Estadual n.º 36/2004, superveniente à EC 19/98, que importou reafirmação,
pelo Estado do Acre, da possibilidade de incidência de gratificação de sexta-parte sobre a totalidade
da remuneração da Impetrante.
4.Aplicação dos princípio da segurança jurídica e da legítima confiança, a conferir à Impetrante
direito de manutenção do patamar remuneratório nominal que possuía antes da mudança da
interpretação administrativa a respeito da incidência da nova redação do inciso XIV do art. 37, da
Constituição.
5.Em que pese não se impor às autoridades impetradas que alterem a base de cálculo da
Gratificação da Sexta-Parte, determina-lhe que instituam Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), em
valor fixo, atualizável pela revisão anual e absorvível por aumentos e movimentações na carreira,
relativamente à diferença oriunda pela execução do ato coator. Efeitos financeiros a partir da
impetração deste writ.
6.Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1000469-98.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.866-TPJUD,
julgado em 1.4.2019, DJe nº 6.325 de 4.4.2019)
Direito administrativo e outras matérias de direito público
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. REJEITADA.
PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. AFASTADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO
EM 12.05.1985 SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUXILIAR
OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR A CF/88.
SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS CONFERIDAS AO
SERVIDOR.
TRATAMENTO
ANÁLOGO
AOS
SERVIDORES
EFETIVOS
QUE
ACESSARAM CARGOS PÚBLICOS MEDIANTE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. REENQUADRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI ESTADUAL
3.231/2017
SECC. RESPEITO AOS PRINCIPÍOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E
CONFIANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. O writ é impetrado por servidor público estadual (cargo de Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos), admitido em 12/05/1985, sem concurso público, visando seu reenquadramento de acordo
com as disposições do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores da
Secretaria de Estado da Casa Civil
SECC, Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março de 2017.
2. Tempestivo o mandado de segurança, uma vez que o termo a quo não é contado da publicação
da lei, mas da data do conhecimento do impetrante quanto ao ato impugnado, no caso concreto, a
recusa ao reequadramento, em 14.8.2018 (certidão de ciência da decisão, fl. 34). Preliminar afastada.
3. Não merce acolhimento a alegação de ausência de prova pré-constituída, eis que os documentos
colacionados aos autos pelo Impetrante são suficientes e permitem a conclusão segura sobre o
respectivo juízo conclusivo a respeito do direito perseguido. Preliminar Afastada.
4. A tese de inadequação da via eleita com base na Súmula n.º 270 não prospera, porquanto
reservada a hipóteses que envolvam exame de prova ou de situação funcional complexa, não
verificadas na espécie, sobretudo em vista de julgamentos recorrentes deste Tribunal de Justiça.
Preliminar afastada.
5. Reconhecimento do direito do Impetrante ao reenquadramento funcional, eis que ao longo de sua
carreira pública foi beneficiado com diversas movimentações horizontais e verticais que, por sua vez,
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são reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que acessaram os cargos públicos por força de
concurso público.
6. A conduta estatal sustentada no argumento de que o Impetrante não faz jus ao reenquadramento
em face da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 38/2005 à Constituição do Estado
do Acre não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto
subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do
Estado.
7. A despeito do Ente Estatal entender ser irregular o reenquadramento funcional sem prévia
aprovação em concurso público, compreendo que a fluência de longo lapso temporal na relação
entre o Impetrante e o Estado do Acre tem o condão de consolidar justas as expectativas do
servidor público quanto à ascensão funcional, mormente porque a Administração Pública, ao longo
dos anos, conferiu-lhe o reenquadramento tal e qual deferiu para os demais servidores públicos
concursados, inexistindo razão e fundamentos que justifiquem a ruptura abrupta da situação já
consolidada temporalmente entre o agente estatal e o Poder Público.
8. Observância do princípio da segurança jurídica e da confiança dos atos administrativos.
9. Concessão da segurança.
(MS nº 1001997-70.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 11.005-TPJUD,
julgado em 26.6.2019, DJe nº 6.381 de 28.6.2019)
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OBJEÇÃO.
DECADÊNCIA.
REJEITADA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AFASTADAS. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
ADMISSÃO EM 01/04/1977 EM REGIME CELETISTA SEM SUBMISSÃO A CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE TELEFONISTA. CONTRATAÇÃO ANTERIOR A CF/88.
SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS CONFERIDAS À
SERVIDORA.
TRATAMENTO ANÁLOGO AOS SERVIDORES
EFETIVOS QUE
ACESSARAM CARGOS PÚBLICOS MEDIANTE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO
PÚBLICO. REENQUADRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI ESTADUAL
3.231/2017
SECC. RESPEITO AOS PRINCIPÍOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. O writ é impetrado por servidora pública estadual (cargo de Telefonista), admitida em
01/04/1977, sem concurso público, visando seu reenquadramento de acordo com as disposições do
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores da Secretaria de Estado da Casa
Civil
SECC, Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março de 2017.
2. Não se configura decadência do prazo para impetração do writ quando a demanda é protocolada
dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, este contado a partir da ciência do indeferimento do
ato impugnado, porquanto o ato administrativo que indeferiu o pedido de enquadramento se deu
em 10/08/2018, e a impetração do mandamus ocorreu em 28/09/2018. Objeção rejeitada.
3. Não há que falar em ausência de prova pré-constituída, eis que os documentos jungidos aos
autos pela Impetrante são suficientes e permitem a conclusão segura sobre o respectivo juízo
conclusivo a respeito do direito perseguido. Preliminar Afastada.
4. A hipótese dos autos não é de inadequação da via eleita, posto que a complexidade da matéria
a decidir não subtrai o direito ao uso do mandamus, desde que os fatos estejam comprovados de
plano. Preliminar afastada.
5. Reconhecimento do direito da Impetrante ao reenquadramento funcional, eis que ao longo de sua
carreira pública foi beneficiada com diversas movimentações horizontais e verticais que, por sua vez,
são reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que acessaram os cargos públicos por força de
concurso público.
6. A conduta estatal sustentada no argumento de que a Impetrante não faz jus ao reenquadramento
em face da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 38/2005 à Constituição do Estado
do Acre não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto
subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do
Estado.
49/139

Ementário Trimestral de Jurisprudência - Tribunal de Justiça do Estado do Acre

7. A despeito do Ente Estatal entender ser irregular o reenquadramento funcional sem prévia
aprovação em concurso público, compreendo que a fluência de longo lapso temporal na relação
entre a Impetrante e o Estado do Acre tem o condão de consolidar justas as expectativas da
servidora pública quanto à ascensão funcional, mormente porque a Administração Pública, ao longo
dos anos, conferiu-lhe o reenquadramento tal e qual deferiu para os demais servidores públicos
concursados, inexistindo razão e fundamentos que justifiquem a ruptura abrupta da situação já
consolidada temporalmente entre o agente estatal e o Poder Público.
8. Observância do princípio da segurança jurídica e da confiança dos atos administrativos.
9. Concessão da segurança.
(MS nº 1001944-89.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 10.991-TPJUD,
julgado em 19.6.2019, DJe nº 6.381 de 28.6.2019)
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OBJEÇÃO.
DECADÊNCIA.
REJEITADA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AFASTADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADMISSÃO EM 12.07.1985 SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. AGENTE
ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO
ANTERIOR
A
CF/88.
SUCESSIVAS
MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS CONFERIDAS AO SERVIDOR.
TRATAMENTO ANÁLOGO AOS SERVIDORES EFETIVOS QUE ACESSARAM CARGOS
PÚBLICOS
MEDIANTE
PARTICIPAÇÃO
EM
CONCURSO
PÚBLICO.
REENQUADRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI ESTADUAL 3.231/2017
SECC. RESPEITO AOS PRINCIPÍOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. O writ é impetrado por servidor público estadual (cargo de motorista), admitido em 01/04/1977,
sem concurso público, visando seu reenquadramento de acordo com as disposições do Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores da Secretaria de Estado da Casa Civil
SECC, Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março de 2017.
2. Não se configura decadência do prazo para impetração do writ quando a demanda é protocolada
dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, este contado a partir da ciência do indeferimento do
ato impugnado, porquanto o ato administrativo que indeferiu o pedido de enquadramento se deu
em 16/08/2018, e a impetração do mandamus ocorreu em 28/09/2018.
3. Não há que falar em ausência de prova pré-constituída, eis que os documentos jungidos aos
autos pelo Impetrante são suficientes e permitem a conclusão segura sobre o respectivo juízo a
respeito do direito perseguido. Preliminar Afastada.
4. A hipótese dos autos não é de inadequação da via eleita, posto que a complexidade da matéria
a decidir não subtrai o direito ao uso do mandamus, desde que os fatos estejam comprovados de
plano. Preliminar afastada.
5. Reconhecimento do direito do Impetrante ao reenquadramento funcional, eis que ao longo de sua
carreira pública foi beneficiado com diversas movimentações horizontais e verticais que, por sua vez,
são reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que acessaram os cargos públicos por força de
concurso público.
6. A conduta estatal sustentada no argumento de que o Impetrante não faz jus ao reenquadramento
em face da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 38/2005 à Constituição do Estado
do Acre não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto
subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do
Estado.
7. A despeito do Ente Estatal entender ser irregular o reenquadramento funcional sem prévia
aprovação em concurso público, compreendo que a fluência de longo lapso temporal na relação
entre o Impetrante e o Estado do Acre tem o condão de consolidar justas as expectativas do
servidor público quanto à ascensão funcional, mormente porque a Administração Pública, ao longo
dos anos, conferiu-lhe o reenquadramento tal e qual deferiu para os demais servidores públicos
concursados, inexistindo razão e fundamentos que justifiquem a ruptura abrupta da situação já
consolidada temporalmente entre o agente estatal e o Poder Público.
50/139

Ementário Trimestral de Jurisprudência - Tribunal de Justiça do Estado do Acre

8. Observância do princípio da segurança jurídica e da confiança dos atos administrativos.
9. Segurança concedida.
(MS nº 1001937-97.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 10.990-TPJUD,
julgado em 19.6.2019, DJe nº 6.381 de 28.6.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
AUXILIAR
OPERACIONAL
DE
SERVIÇOS
DIVERSOS.
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE
SEGURANÇA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA RELATIVA AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
AO REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NA LEI N.
3.231/2017. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EMPREGO PÚBLICO. SEM APROVAÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS CONFERIDAS AO SERVIDOR.
CASA
CIVIL
DO
GOVERNADOR.
ART.19,
ATOS
DAS
DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS.
ESTABILIDADE
EXCEPCIONAL.
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 39/93. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS
SERVIDORES ESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 38/2005. EFETIVIDADE.
ADI N.º 3.609/AC. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N.º 38/2005. PARECER DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO N.º 2015.006.000132-6. PLANO DE CARGOS,
CARREIRAS
E
REMUNERAÇÃO.
INSERÇÃO
DO
IMPETRANTE
EM
2001.
MOVIMENTAÇÕES
HORIZONTAIS
E
VERTICAIS
ANTERIORES
À
EMENDA
CONSTITUCIONAL N.º 38/2005. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA
RESTRIÇÃO AO PODER DA AUTOTUTELA. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO. CASO
CONCRETO. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. MAIOR AFETAÇÃO, IN
CASU.
PRECEDENTES
DESTE
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
CONCESSÃO
DA
SEGURANÇA.
1.O writ é impetrado por servidor público estadual, admitido em 02/01/1985, sem concurso
público,cujo o objetivo é o seu reenquadramento de acordo com as disposições do Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores da Secretaria de Estado da Casa Civil
SECC,
Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março de 2017.
2.Não se configura decadência do prazo para impetração do writ quando a demanda é protocolada
dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, este contado a partir da ciência do indeferimento do
ato impugnado, porquanto o ato administrativo que indeferiu o pedido de enquadramento se deu
em 14/08/2018, e a impetração do mandamus ocorreu em 25/09/2018. Objeção rejeitada.
3.Não há que falar em ausência de prova pré-constituída, eis que os documentos jungidos aos
autos pelo Impetrante são suficientes e permitem a conclusão segura sobre o respectivo juízo
conclusivo a respeito do direito perseguido. Preliminar Afastada.
4.A hipótese dos autos não é de inadequação da via eleita, posto que a complexidade da matéria a
decidir não subtrai o direito ao uso do mandamus, desde que os fatos estejam comprovados de
plano. Preliminar afastada.
5.Reconhecimento do direito do Impetrante ao reenquadramento funcional, eis que ao longo de sua
carreira pública foi beneficiado com diversas movimentações horizontais e verticais que, por sua vez,
são reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que acessaram os cargos públicos por força de
concurso público.
6.A conduta estatal sustentada no argumento de que o Impetrante não faz jus ao reenquadramento
em face da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 38/2005 à Constituição do Estado
do Acre não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto
subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do
Estado.
7.A despeito do Ente Estatal entender ser irregular o reenquadramento funcional sem prévia
aprovação em concurso público, compreendo que a fluência de longo lapso temporal na relação
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entre o Impetrante e o Estado do Acre tem o condão de consolidar justas as expectativas do
servidor público quanto à ascensão funcional, mormente porque a Administração Pública, ao longo
dos anos, conferiu-lhe o reenquadramento tal e qual deferiu para os demais servidores públicos
concursados, inexistindo razão e fundamentos que justifiquem a ruptura abrupta da situação já
consolidada temporalmente entre o agente estatal e o Poder Público.
8.Observância do princípio da segurança jurídica e da confiança dos atos administrativos.
9.Segurança concedida.
(MS nº 1001907-62.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 10.989-TPJUD,
julgado em 19.6.2019, DJe nº 6.381 de 28.6.2019)
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBRO DE JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES (JARI). INVESTIDURA A TERMO.
MANDATO FIXO. EXONERAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO
MANDATO
E
SEM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. É ilegal a exoneração discricionária de membro de Junta Administrativa de Recursos e infrações
JARI, investido no cargo por mandato fixo, ressalvada a destituição na hipótese de infração
disciplinar expressa em seu Regimento Interno e mediante apuração em processo administrativo com
garantia ao contraditório e ampla defesa, não verificadas no caso em apreço.
2. Segurança concedida.
(MS nº 1000433-38.2019.8.01.0900, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.998-TPJUD,
julgado em 19.6.2019, DJe nº 6.380 de 27.6.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E TÉCNICO EM
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE EM CARGO PÚBLICO
INACUMULÁVEL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. A teor do disposto no art. 6º da Lei 11.350/06, são requisitos para o exercício da função de
Agente Comunitário de Saúde a conclusão de ensino médio e de curso de formação inicial, com
carga horária mínima de quarenta horas;
2. Impossibilidade de enquadramento na hipótese excepcional de “cargo privativo de profissional da
saúde” a que faz referência o art. 37, XVI, da Constituição Federal, considerando a não exigência
de formação técnicocientífica para o exercício do referido cargo.
3. Segurança denegada.
(MS nº 1000420-23.2019.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº 10.993TPJUD, julgado em 19.6.2019, DJe nº 6.379 de 26.6.2019)
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CONCILIADOR. CONVOCAÇÃO: NOMEAÇÃO E POSSE. DIÁRIO DA
JUSTIÇA ELETRÔNICO. DIVULGAÇÃO EXCLUSIVA. INSUFICIÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO
DO RESULTADO FINAL X CONVOCAÇÃO. PRAZO LONGO . SEGURANÇA
CONCEDIDA.
1. Sem razoabilidade alguma a convocação mediante publicação exclusiva pelo Diário da Justiça
eletrônico, de candidato aprovado em certame público para nomeação e posse quando decorridos
cerca de dois anos e meio da homologação do resultado final.
2. Segurança concedida para possibilitar ao candidato reabertura de prazo para apresentar documentos
necessários à nomeação e posse no cargo de Conciliador da Comarca do município do Bujari.
(MS nº 1000343-30.2019.8.01.0900, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.984TPJUD, julgado em 5.6.2019, DJe nº 6.378 de 25.6.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REENQUADRAMENTO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
PROFESSORA.
INVESTIDURA EM 1984. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 1983 E ANTERIOR A 1988.
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LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 39/93. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS
SERVIDORES ESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 38/2005. EFETIVIDADE.
ADI N.º 3.609/AC. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N.º 38/2005. PARECER DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO N.º 2015.006.000132-6. PLANO DE CARGOS,
CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS
ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 38/2005. PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. É fato incontroverso que o reenquadramento da impetrante terá consequências diretas sobre os
proventos da inatividade, pelo que o instituto de previdência será o responsável por suportar o ônus
decorrente, razão pela qual, não há de se falar em ilegitimidade passiva do Diretor Presidente.
Preliminar afastada.
2. Inaplicável a Súmula n.º 270, do STF, para apoio à tese de inadequação da via eleita no caso
concreto, porquanto reservada a hipóteses que envolvam exame de prova ou de situação funcional
complexa, não verificadas na espécie, sobretudo em vista de julgamentos recentes de dois casos
análogos, em votação unânime deste Tribunal de Justiça (autos n.º 1001476.96.2016.8.01.000 e
n.º 1001104-79.2018.8.01.0000). Preliminar afastada.
3. Também não merece acolhimento a alegação de ausência de prova préconstituída, tendo em
vista que os documentos colacionados pelo impetrante são idôneos ao conhecimento do mandamus,
a exemplo das fichas de assentamento funcional especificando a condição de servidor e fichas
financeiras, além de deliberação da administração pública estadual
ato coator
que indeferiu o
reenquadramento do impetrante (fls. 237/240). Preliminar afastada.
4. Na vigência do antigo regime constitucional, no qual admitido a impetrante, permitia-se em
hipóteses excepcionais a investidura em cargos públicos independemente de prévia aprovação em
concurso público.
5. O art. 19 do ADCT, conferiu estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso
público. Por sua vez, a Emenda Constitucional Estadual n.º 38/2005, acresceu a figura do
servidor/empregado com efetividade excepcional.
6. Com o julgamento da ADI n.º 3.609, pela Suprema Corte, declarando a inconstitucionalidade da
EC n.º 38/2005, a Procuradoria-Geral do Estado exarou parecer nos autos n.º 2015.006.000132-6,
para aplicar o entendimento de perda de estabilidade dos servidores tornados efetivos pela referida
Emenda.
7. Ressalvado entendimento pessoal, em deferência ao posicionamento do Colegiado, dessumo não
aplicável o aludido parecer à impetrante, a qual já estava enquadrada no PCCR anteriormente à EC
n.º 38/05, auferindo movimentações horizontais e verticais próprias dos servidores públicos efetivos,
a despeito do art. 282 da LC n.º 39/93.
8. Segurança concedida.
(MS nº 1001857-36.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.979TPJUD, julgado em 5.6.2019, DJe nº 6.372 de 13.6.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
EMERGENCIAL.
PREPONDERÂNCIA
DO
DIREITO
À
SAÚDE.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Comprovada a hipossuficiência do impetrante, bem como a urgente necessidade de realização de
procedimento cirúrgico complexo, sob pena de risco de vida, resulta configurado o direito prima
facie ao fornecimento estatal do serviço sanitário pleiteado. Inexistência de alternativas mais eficazes e
menos gravosas para o interesse público.
2. Inadmissibilidade de alegação genérica da tese da reserva do possível em detrimento da garantia
do núcleo essencial do direito à saúde do Impetrante. Inexistência de interesse público prevalecente.
Reconhecida a inconstitucionalidade da omissão estatal.
3. Segurança concedida.
(MS nº 1002554-57.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.980TPJUD, julgado em 5.6.2019, DJe nº 6.372 de 13.6.2019)
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CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SUPREMACIA DO
DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DE
SUA PERIODICIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A saúde é um direito de todos assegurado no Art. 196 da Constituição da República Federativa
do Brasil, e a obrigatoriedade do fornecimento de tratamento médico e medicamentos a quem deles
precisa é um dever do Estado, disposto no Art. 23, II, Art. 196, Art. 198, caput e incisos todos da
Carta Constitucional Brasileira.
2. A jurisprudência tem pacificamente admitido o ajuizamento de ações para concretização do direito
a tratamento médico/hospitalar na rede pública, inexistindo, nesse ponto específico, violação ao
princípio da separação e independência dos Poderes. Precedentes.
3. Os procedimentos burocráticos do Estado não devem se tornar um entrave para a prestação de
serviços públicos, mas devem se adequar às necessidades do cidadão, porque a saúde, onde se inclui
a realização de exames, o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos é direito garantido
constitucionalmente pela nossa Carta Magna.
4. Merece limitação em 30 (trinta) dias o período de incidência das astreintes, prevenindo o
enriquecimento injustificado da parte interessada, de modo a evitar descompasso com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Segurança concedida.
(MS nº 1002606-69.2018.8.01.0900, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 10.976-TPJUD,
julgado em 5.6.2019, DJe nº 6.371 de 12.6.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REENQUADRAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO DIRETOR PRESIDENTE DO ACREPREVIDÊNCIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉCONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES
AFASTADAS. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. CASA CIVIL DO
GOVERNADOR. INVESTIDURA EM 1984. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 1983 E
ANTERIOR A 1988. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 39/93. REGIME JURÍDICO
ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 38/2005.
EFETIVIDADE. ADI N.º 3.609/AC. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N.º 38/2005.
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO N.º 2015.006.000132- 6. PLANO
DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. INSERÇÃO DO IMPETRANTE EM 2001.
MOVIMENTAÇÕES
HORIZONTAIS
E
VERTICAIS
ANTERIORES
À
EMENDA
CONSTITUCIONAL N.º 38/2005. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. É imperativa a rejeição da preliminar de ilegitimidade arguida pelo Diretor Presidente do
Instituto de Previdência do Estado do Acre, porque eventual reenquadramento do impetrante terá
consequências diretas sobre os proventos da inatividade, suportados pela autarquia. Preliminar
Afastada.
2. Tempestivo o mandado de segurança, uma vez que o termo a quo não é contado da publicação
da lei, mas da data do conhecimento do impetrante quanto ao ato impugnado, no caso concreto, a
recusa ao reequadramento, em 16.10.2018 (certidão de ciência da decisão, fl. 34). Preliminar
afastada.
3. Inaplicável a Súmula n.º 270, do STF, para apoio à tese de inadequação da via eleita no caso
concreto, porquanto reservada a hipóteses que envolvam exame de prova ou de situação funcional
complexa, não verificadas na espécie, sobretudo em vista de julgamentos recentes de dois casos
análogos, em votação unânime deste Tribunal de Justiça (autos n.º 1001476.96.2016.8.01.000 e
n.º 1001104-79.2018.8.01.0000). Preliminar afastada.
4. Também não merece acolhimento a alegação de ausência de prova préconstituída, tendo em
vista que os documentos colacionados pelo impetrante são idôneos ao conhecimento do mandamus,
a exemplo das fichas de assentamento funcional especificando a condição de servidor (fls. 20/28) e
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fichas financeiras (fls. 29/32), além de deliberação da administração pública estadual
ato coator
que indeferiu o reenquadramento do impetrante (fls. 34/35). Preliminar afastada.
5. Na vigência do antigo regime constitucional, no qual compreendido o direito do impetrante,
admitia-se em hipóteses excepcionais a investidura em cargos públicos independemente de prévia
aprovação em concurso público, portanto.
6. O art. 19 do ADCT, conferiu estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso
público. Por sua vez, a Emenda Constitucional Estadual n.º 38/2005, acresceu a figura do
servidor/empregado com efetividade excepcional.
7. Com o julgamento da ADI n.º 3.609, pela Suprema Corte, declarando a inconstitucionalidade da
EC n.º 38/2005, a Procuradoria-Geral do Estado exarou parecer nos autos n.º 2015.006.000132-6,
para aplicar o entendimento de perda de estabilidade dos servidores tornados efetivos pela referida
Emenda.
8. Ressalvado entendimento pessoal, em deferência ao posicionamento do Colegiado, dessumo não
aplicável o aludido parecer ao impetrante, o qual já estava enquadrado no PCCR anteriormente à
EC n.º 38/05, auferindo movimentações horizontais e verticais próprias dos servidores públicos
efetivos, a despeito do art. 282 da LC n.º 39/93.
9. Segurança concedida.
(MS nº 1002098-10.2018.8.01.0000 , Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.973TPJUD, julgado em 22.5.2019, DJe nº 6.366 de 5.6.2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
POLÍTICA
PÚBLICA
EXISTENTE.
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
RESERVA
DO
POSSÍVEL.
INADMISSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO GENÉRICA DA TESE. INEXISTÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O NÃO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.Resulta consolidada na jurisprudência pátria a tese segundo a qual o dever estatal de promoção,
proteção e recuperação da saúde (C.F., art. 196) decorre da cláusula constitucional de garantia de
vida com dignidade (C.F., arts. 1º, III e 5º, caput), da qual advém o direito subjetivo dos
jurisdicionados à disponibilização das políticas públicas correspondentes.
2.Hipótese dos autos na qual o medicamento requerido (L-ASPARAGINASE) é previsto em política
sanitária pública e já estava sendo anteriormente fornecido ao Impetrante, tendo o tratamento sido
suspenso em virtude de ausência do fármaco nos estoques estatais.
3.Inadmissibilidade de alegação genérica da tese da reserva do possível em detrimento da garantia
do núcleo essencial do direito à saúde do Impetrante. Inexistência de interesse público prevalecente.
Reconhecida a inconstitucionalidade da omissão estatal à luz da metódica da proporcionalidade.
4.A multa aplicada deve possibilitar a inibição do descumprimento do preceito judicial pelo
demandado, ao tempo em que não pode proporcionar enriquecimento da parte, razão pela qual,
imperiosa sua redução para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantida a periodicidade em 30
(trinta) dias.
5.Segurança concedida.
(MS nº 1000381-42.2019.8.01.0900, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.971TPJUD, julgado em 22.5.2019, DJe nº 6.366 de 5.6.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REENQUADRAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.0 PRELIMINARES
AFASTADAS. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. CASA CIVIL DO
GOVERNADOR. INVESTIDURA EM 1984. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 1983 E
ANTERIOR A 1988. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 39/93. REGIME JURÍDICO
ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 38/2005.
EFETIVIDADE. ADI N.º 3.609/AC. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N.º 38/2005.
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO N.º 2015.006.000132- 6. PLANO
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DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. INSERÇÃO DO IMPETRANTE EM 2001.
MOVIMENTAÇÕES
HORIZONTAIS
E
VERTICAIS
ANTERIORES
À
EMENDA
CONSTITUCIONAL N.º 38/2005. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Tempestivo o mandado de segurança, uma vez que o termo a quo não é contado da publicação
da lei, mas da data do conhecimento do impetrante quanto ao ato impugnado, no caso concreto, a
recusa ao reequadramento, em 13.8.2018 (certidão de ciência da decisão, fl. 35). Preliminar afastada.
2. Inaplicável a Súmula n.º 270, do STF, para apoio à tese de inadequação da via eleita no caso
concreto, porquanto reservada a hipóteses que envolvam exame de prova ou de situação funcional
complexa, não verificadas na espécie, sobretudo em vista de julgamentos recentes de dois casos
análogos, em votação unânime deste Tribunal de Justiça (autos n.º 1001476.96.2016.8.01.000 e
n.º 1001104-79.2018.8.01.0000). Preliminar afastada.
3. Também não merece acolhimento a alegação de ausência de prova préconstituída, tendo em
vista que os documentos colacionados pelo impetrante são idôneos ao conhecimento do mandamus,
a exemplo das fichas de assentamento funcional especificando a condição de servidor (fls. 20/29) e
fichas financeiras (fls. 30/33), além de deliberação da administração pública estadual
ato coator
que indeferiu o reenquadramento do impetrante (fls. 35/36). Preliminar afastada.
4. Na vigência do antigo regime constitucional, no qual admitido o impetrante, admitia-se em
hipóteses excepcionais a investidura em cargos públicos independemente de prévia aprovação em
concurso público, portanto.
5. O art. 19 do ADCT, conferiu estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso
público. Por sua vez, a Emenda Constitucional Estadual n.º 38/2005, acresceu a figura do
servidor/empregado com efetividade excepcional.
6. Com o julgamento da ADI n.º 3.609, pela Suprema Corte, declarando a inconstitucionalidade da
EC n.º 38/2005, a Procuradoria-Geral do Estado exarou parecer nos autos n.º 2015.006.000132-6,
para aplicar o entendimento de perda de estabilidade dos servidores tornados efetivos pela referida
Emenda.
7. Ressalvado entendimento pessoal, em deferência ao posicionamento do Colegiado, dessumo não
aplicável o aludido parecer ao impetrante, o qual já estava enquadrado no PCCR anteriormente à
EC n.º 38/05, auferindo movimentações horizontais e verticais próprias dos servidores públicos
efetivos, a despeito do art. 282 da LC n.º 39/93.
8. Segurança concedida.
(MS nº 1002022-83.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.950TPJUD, julgado em 15.5.2019, DJe nº 6.366 de 5.6.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO
DE AUTOS APARTADOS. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). DESPESAS:
DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. DIREITO CONSTITUCIONAL À
SAÚDE E À VIDA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA REDE PÚBLICA
ESTADUAL DE SOLICITAR VAGA EM OUTRA
UNIDADE FEDERADA E
PROVIDENCIAR A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE EM UTI AÉREA. SEGURANÇA
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Com o advento do novo CPC, houve evolução legislativa e o entendimento do STJ (firmado no
REsp 1200856/RS) restou superado, sendo permitido, doravante, o cumprimento provisório da multa
cominatória fixada em decisão, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor
após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, nos termos do § 3º do art. 537. Assim
sendo, determina-se a formação de autos apartados para o processamento da execução provisória,
sendo anexada cópia integral das peças do mandado de segurança, sobremaneira os documentos
previstos no art. 522, parágrafo único, incisos I a V, do CPC/2015.
2. A Constituição Federal erigiu o direito à saúde ao patamar de direito fundamental do cidadão,
tanto é assim que o art. 6º define “a saúde como um direito social”, ao passo que o art. 196
estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais
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e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitária às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
3. A jurisprudência tem pacificamente admitido o ajuizamento de ações para concretização do direito
a tratamento médico/hospitalar na rede pública, inexistindo, nesse ponto específico, violação ao
princípio da separação e independência dos Poderes. Precedentes.
4. Vislumbra-se o direito líquido e certo de o Impetrante ser incluído no programa de Tratamento
Fora do Domicílio com a necessidade especial de ser transportado em UTI aérea. Mas, de outro
giro, a prestação positiva imposta ao Estado do Acre deve ser limitada às providências efetivamente
ao seu alcance, observando-se, assim, a disponibilização de vagas no âmbito da unidade federada que
recebeu a solicitação.
5. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1002410-83.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.965-TPJUD,
julgado em 31.5.2019, DJe nº 6.365 de 4.6.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). MENOR
PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E
HOSPEDAGEM.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
À
SAÚDE
E
À
VIDA.
RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SOLICITAR
VAGA
EM
OUTRA
UNIDADE
FEDERADA.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1. Preliminar de ausência de interesse de agir: se o ente público ainda não foi capaz de prestar o
atendimento médico pretendido pela Impetrante, não há que se falar em ausência de interesse de
agir, sendo imperativa a rejeição de prefacial, até porque o pedido foi articulado por meio processual
adequado e a prestação da tutela jurisdicional é necessária à satisfação do direito material postulado.
2. Preliminar de inadequação da via eleita: não há que se falar em inadequação da via eleita por
necessidade de dilação probatória, com fundamento na imprescindibilidade de emissão de parecer
pelo Núcleo de Apoio Técnico em Saúde (NAT-Jus), porquanto a jurisprudência desta Corte de
Justiça está pacificada no sentido de que o parecer do NAT-Jus não tem natureza vinculante,
apresentando-se somente como um elemento técnico para subsidiar a decisão judicial.
3. A Constituição Federal erigiu o direito à saúde ao patamar de direito fundamental do cidadão,
tanto é assim que o art. 6º define “a saúde como um direito social”, ao passo que o art. 196
estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
4. No plano infraconstitucional, o art. 2º, da Lei n. 8.080/90, reverberou que a saúde é um direito
fundamental do ser humano, competindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício,
disciplinando o Sistema Único de Saúde (SUS), incumbindo aos entes referidos a prestação de
serviços de saúde à população. Estas normas, conjugadas com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei n. 8.069/90), são claras ao definir a responsabilidade do Poder Público na proteção
integral da criança e do adolescente, inclusive com a satisfação, preservação e efetivação dos direitos
referentes à vida e a saúde dos infantes, sob pena de descumprimento ao próprio comando
constitucional e ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), fundamento
basilar de nosso Estado e matriz principal do sistema de direitos fundamentais.
5. A jurisprudência tem pacificamente admitido o ajuizamento de ações para concretização do direito
a tratamento médico/hospitalar na rede pública, inexistindo, nesse ponto específico, violação ao
princípio da separação e independência dos Poderes. Ademais, a falta de dotação orçamentária
específica alegada pelo ente público, também, não pode servir de obstáculo ao fornecimento do
tratamento/medicamento à pessoa enferma, em virtude da garantia da vida e da saúde. Precedentes.
6. Nessa linha hermenêutica, é indiscutível que a Impetrante tem direito líquido e certo a receber
o tratamento mais adequado e eficaz ao restabelecimento de sua saúde, sendo que a prestação
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positiva imposta ao Estado do Acre consiste em promover a solicitação de atendimento da paciente,
a fim de que seja incluída, pelo outro Estado da Federação, na rede hospitalar credenciada ao
programa TFD, custeando as despesas descritas no art. 4º, da Portaria n. 55/1999, do Ministério da
Saúde, ao tempo em que a competência do recebimento e agendamento do atendimento recai sobre
a unidade executante.
7. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1002386-55.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.964-TPJUD,
julgado em 31.5.2019, DJe nº 6.365 de 4.6.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICO EM
CONTABILIDADE. REENQUADRAMENTO.
1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual (Técnico em Contabilidade),
admitida em 01/07/1983, sem concurso público, cujo objeto é a alteração do seu reenquadramento
funcional para Técnico Governamental, referência 3, classe Especial, nos termos do art. 30, da Lei
Estadual nº 3.231/2017.
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.
2. O Mandado de Segurança foi protocolizado em 15/10/2018, dentro do prazo previsto no artigo
artigo 23, da Lei nº 12.016/08. Rejeição da preliminar.
3. A Súmula 270 do STF trata de assunto específico, ou seja, a controvérsia no enquadramento de
servidores federais nos cargos estabelecidos em lei, sendo imperativa a rejeição da preliminar de
inadequação da via eleita.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. INGRESSO SEM CONCURSO
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA. APROVAÇÃO
DO NOVO PCCR DA CATEGORIA. RECUSA DE ENQUADRAMENTO. ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
4. Os cargos ocupados por servidores que ingressaram sem prévio concurso público antes da
Constituição Federal se ressentem do atributo da efetividade, caso em que os ocupantes carecem de
direito à movimentação na respectiva carreira.
5. Não obstante, se a servidora obtém ao longo de todo o período de atividade progressão e
promoção no exercício do cargo, o ato da recusa quanto ao seu enquadramento em novo plano de
cargos e remuneração é manifestamente ilegal, porquanto, enuncia manifesta afronta ao princípio da
segurança jurídica.
6. Segurança concedida.
(MS nº 1002043-59.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.963-TPJUD,
julgado em 31.5.2019, DJe nº 6.365 de 4.6.2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
AGENTE
ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO.
1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual (Agente Administrativo), admitida
em 01/07/1985, sem concurso público, cujo objeto é a alteração do seu reenquadramento funcional
para Técnico Governamental, referência 3, classe Especial, nos termos do art. 30, da Lei Estadual nº
3.231/2017.
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
REJEIÇÃO.
2. O Mandado de Segurança foi protocolizado em 28/09/2018, dentro do prazo previsto no artigo
artigo 23, da Lei nº 12.016/08. Rejeição da preliminar.
3. Como a Impetrante comprovou, em tese, o preenchimento objetivo para o enquadramento, ou
seja, o tempo de efetivo exercício no cargo, rejeita-se a preliminar de ausência de prova préconstituída.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. INGRESSO SEM CONCURSO
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA. APROVAÇÃO
DO NOVO PCCR DA CATEGORIA. RECUSA DE ENQUADRAMENTO. ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
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4. Os cargos ocupados por servidores que ingressaram sem prévio concurso público antes da
Constituição Federal se ressentem do atributo da efetividade, caso em que os ocupantes carecem de
direito à movimentação na respectiva carreira.
5. Não obstante, se a servidora obtém ao longo de todo o período de atividade progressão e
promoção no exercício do cargo, o ato da recusa quanto ao seu enquadramento em novo plano de
cargos e remuneração é manifestamente ilegal, porquanto, enuncia manifesta afronta ao princípio da
segurança jurídica.
6. Segurança concedida.
(MS nº 1001935-30.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.962-TPJUD,
julgado em 31.5.2019, DJe nº 6.365 de 4.6.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRETENSÃO
DE
AFASTAMENTO
DE
CONSTRIÇÃO
CAUTELAR
DE
BENS
E
VALORES.
DESCABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO SENTIDO DA NECESSIDADE DA
MEDIDA. DESPROVIMENTO DO WRIT.
4.Havendo recurso próprio a desafiar a decisão vergastada, resta incabível a impetração de mandado
de segurança. Não conhecimento do writ. Inteligência da Súmula n. 267 do STF.
5.O mandado de segurança possui como condição extrínseca de admissibilidade a juntada pelo
Impetrante de prova pré-constituída do direito alegado, o que, ausente, obsta o conhecimento do
mandamus.
6.Constatando-se a existência de decisão fundamentada, a revelar a necessidade da constrição cautelar
debatida nos autos, não há como se acolher o seu afastamento.
4. Desprovimento do writ.
(MS nº 1000367-42.2019.8.01.0000, Rel. Des. Pedro Ranzi, Acórdão nº 10.961-TPJUD,
julgado em 29.5.2019, DJe nº 6.365 de 4.6.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRETENSÃO
DE
AFASTAMENTO
DE
CONSTRIÇÃO
CAUTELAR
DE
BENS
E
VALORES.
DESCABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO SENTIDO DA NECESSIDADE DA
MEDIDA. DESPROVIMENTO DO WRIT.
1.Havendo recurso próprio a desafiar a decisão vergastada, resta incabível a impetração de mandado
de segurança. Não conhecimento do writ. Inteligência da Súmula n. 267 do STF.
2.O mandado de segurança possui como condição extrínseca de admissibilidade a juntada pelo
Impetrante de prova pré-constituída do direito alegado, o que, ausente, obsta o conhecimento do
mandamus.
3.Constatando-se a existência de decisão fundamentada, a revelar a necessidade da constrição cautelar
debatida nos autos, não há como se acolher o seu afastamento.
4. Desprovimento do writ.
(MS nº 1000366-57.2019.8.01.0000, Rel. Des. Pedro Ranzi, Acórdão nº 10.960-TPJUD,
julgado em 29.5.2019, DJe nº 6.365 de 4.6.2019)
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
POLICIAL
MILITAR.
TRANSFERÊNCIA.
GARANTIA
DE
INAMOVIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA.
ATO
ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. Visa o presente mandamus a concessão da segurança para anular o ato administrativo de
remoção do impetrante da Comarca de Sena Madureira para a de Santa Rosa do Purus, sob a
alegação de ausência de motivação idônea.
2. Não há garantia de inamovibilidade ante a presença de situação jurídica em desconforme ao
regime jurídico próprio dos militares, cujas pedras angulares são a hierarquia e a disciplina, que
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impõe ao militar o dever de se deslocar para onde houver a necessidade do serviço, cujo comando
de remoção advém das autoridades superiores da corporação.
3. A autoridade superior, atenta às necessidades do interesse público, mormente quanto à promoção
de ações de incremento de segurança pública, detém o poder-dever de remover o efetivo necessário
ao funcionamento de uma determinada unidade, ou na terminologia adotada pela legislação castrense,
assegurar a eficiência operacional e administrativa da Organização Militar e dos seus pelotões
destacados.
4. A remoção dos policiais militares dar-se-á segundo a conveniência e oportunidade da
Administração, nos termos da supremacia do interesse público sobre o privado.
5. A movimentação de policiais militares é uma característica da carreira, fazendo parte da essência
da atividade, tanto que existe regulamentação própria, não podendo ser comparada com situações
de proteção familiar do civis, logo, não violando o art. 226 da Carta Magna.
6. Segurança denegada.
(MS nº 1002610-90.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 10.947-TPJUD,
julgado em 15.5.2019, DJe nº 6.360 de 28.5.2019)
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES. COBRANÇA DE TRIBUTO.
ICMS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DENEGAÇÃO.
1.À luz da Lei n.º 12.016/2009, art. 6º, § 3º, “considerar-se-á como autoridade coatora aquela
que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.
2.Preliminar acolhida, segurança denegada e processo extinto.
(MS nº 1000248-97.2019.8.01.0900, Rel. Des. Elcio Mendes, Acórdão nº 10.954-TPJUD,
julgado em 22.5.2019, DJe nº 6.359 de 27.5.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REENQUADRAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.0 PRELIMINARES
AFASTADAS. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. CASA CIVIL DO
GOVERNADOR. INVESTIDURA EM 1984. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 1983 E
ANTERIOR A 1988. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 39/93. REGIME JURÍDICO
ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 38/2005.
EFETIVIDADE. ADI N.º 3.609/AC. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N.º 38/2005.
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO N.º 2015.006.000132- 6. PLANO
DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. INSERÇÃO DO IMPETRANTE EM 2001.
MOVIMENTAÇÕES
HORIZONTAIS
E
VERTICAIS
ANTERIORES
À
EMENDA
CONSTITUCIONAL N.º 38/2005. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Tempestivo o mandado de segurança, uma vez que o termo a quo não é contado da publicação
da lei, mas da data do conhecimento do impetrante quanto ao ato impugnado, no caso concreto, a
recusa ao reequadramento, em 13.8.2018 (certidão de ciência da decisão, fl. 35). Preliminar afastada.
2. Inaplicável a Súmula n.º 270, do STF, para apoio à tese de inadequação da via eleita no caso
concreto, porquanto reservada a hipóteses que envolvam exame de prova ou de situação funcional
complexa, não verificadas na espécie, sobretudo em vista de julgamentos recentes de dois casos
análogos, em votação unânime deste Tribunal de Justiça (autos n.º 1001476.96.2016.8.01.000 e
n.º 1001104-79.2018.8.01.0000). Preliminar afastada.
3. Também não merece acolhimento a alegação de ausência de prova préconstituída, tendo em
vista que os documentos colacionados pelo impetrante são idôneos ao conhecimento do mandamus,
a exemplo das fichas de assentamento funcional especificando a condição de servidor (fls. 20/29) e
fichas financeiras (fls. 30/33), além de deliberação da administração pública estadual
ato coator
que indeferiu o reenquadramento do impetrante (fls. 35/36). Preliminar afastada.
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4. Na vigência do antigo regime constitucional, no qual admitido o impetrante, admitia-se em
hipóteses excepcionais a investidura em cargos públicos independemente de prévia aprovação em
concurso público, portanto.
5. O art. 19 do ADCT, conferiu estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso
público. Por sua vez, a Emenda Constitucional Estadual n.º 38/2005, acresceu a figura do
servidor/empregado com efetividade excepcional.
6. Com o julgamento da ADI n.º 3.609, pela Suprema Corte, declarando a inconstitucionalidade da
EC n.º 38/2005, a Procuradoria-Geral do Estado exarou parecer nos autos n.º 2015.006.000132-6,
para aplicar o entendimento de perda de estabilidade dos servidores tornados efetivos pela referida
Emenda.
7. Ressalvado entendimento pessoal, em deferência ao posicionamento do Colegiado, dessumo não
aplicável o aludido parecer ao impetrante, o qual já estava enquadrado no PCCR anteriormente à
EC n.º 38/05, auferindo movimentações horizontais e verticais próprias dos servidores públicos
efetivos, a despeito do art. 282 da LC n.º 39/93.
8. Segurança concedida.
(MS nº 1002022-83.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 2.950TPJUD, julgado em 15.5.2019, DJe nº 6.357 de 23.5.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE SEXTAPARTE. VENCIMENTOS
INTEGRAIS. INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL EM CONFORMIDADE
COM
A
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DO
EFEITO
CASCATA.
POSSIBILIDADE DE AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NATUREZA DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA. IRREDUTIBILIDADE
DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Pela interpretação literal do art. 36, § 4º, da Constituição Estadual, poder-seia dizer que a
gratificação de sexta-parte tem incidência sobre os vencimentos do servidor, considerado o
vencimento-base (remuneração atinente ao cargo) acrescido das vantagens pecuniárias fixas.
Entretanto, a norma em questão deve estar alinhada aos ditames da Constituição Federal, cujo
inciso XIV do art. 37, dispõe que “os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não
serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores”, ou seja, veda
expressamente que uma gratificação incida sobre o outra para compor os vencimentos finais do
servidor. Assim, a interpretação sistemática remete à conclusão de que a gratificação de sexta-parte
deve ser calculada de acordo com o vencimento-base, visto que a Constituição Federal veda o
chamado efeito cascata, através do qual uma gratificação entra na composição de outra.
2. A Administração Pública não está impedida de rever a base de cálculo em relação aos
pagamentos feitos no presente, uma vez que, havendo vínculo empregatício entre o Impetrante e o
Estado do Acre decorrente do seu ingresso no serviço público, existe uma indubitável relação
jurídica de natureza continuada, renovando-se a cada período laborado. Infere-se, então, que, pela
renovação contínua do liame jurídico, o Impetrante não detém direito adquirido a regime
jurídico, estando a Administração Pública autorizada a modificar a composição dos vencimentos dos
servidores públicos a qualquer tempo ainda mais se essa modificação tiver por escopo a adequação
da sua composição às regras insculpidas na Constituição Federal.
3. Entrementes, no caso em voga, denota-se a existência de ato legislativo estadual, qual seja, a
Emenda Constitucional Estadual n.º 36/2004, superveniente à EC 19/98, que importou reafirmação,
pelo Estado do Acre, da possibilidade de incidência de gratificação de sexta-parte sobre a totalidade
da remuneração da Impetrante.
4. Aplicação dos princípio da segurança jurídica e da legítima confiança, a conferir à Impetrante
direito de manutenção do patamar remuneratório nominal que possuía antes da mudança da
interpretação administrativa a respeito da incidência da nova redação do inciso XIV do art. 37, da
Constituição.
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5. Em que pese não se impor às autoridades impetradas que alterem a base de cálculo da
Gratificação da Sexta-Parte, determina-lhe que instituam Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), em
valor fixo, atualizável pela revisão anual e absorvível por aumentos e movimentações na carreira,
relativamente à diferença oriunda pela execução do ato coator. Efeitos financeiros a partir da
impetração deste writ.
6. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1000060-25.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.946-TPJUD,
julgado em 14.5.2019, DJe nº 6.352 de 16.5.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). DESPESAS: DESLOCAMENTO,
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À VIDA.
RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SOLICITAR
VAGA
EM
OUTRA
UNIDADE
FEDERADA.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1. A Constituição Federal erigiu o direito à saúde ao patamar de direito fundamental do cidadão,
tanto é assim que o art. 6º define “a saúde como um direito social”, ao passo que o art. 196
estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitária às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
2. A jurisprudência tem pacificamente admitido o ajuizamento de ações para concretização do direito
a tratamento médico/hospitalar na rede pública, inexistindo, nesse ponto específico, violação ao
princípio da separação e independência dos Poderes. Precedentes.
3. Vislumbra-se o direito líquido e certo de o Impetrante ser incluído no programa de Tratamento
Fora do Domicílio, mas, de outro giro, a prestação positiva imposta ao Estado do Acre deve ser
limitada às providências efetivamente ao seu alcance, observando-se, assim, a disponibilização de vagas
no âmbito da unidade federada que recebeu a solicitação.
4. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1002086-93.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.945-TPJUD,
julgado em 15.5.2019, DJe nº 6.352 de 16.5.2019)
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA
PRÉCONSTITUÍDA. DOCUMENTOS. INFORMAÇÕES E DEFESA TÉCNICA. MÉRITO.
CIRURGIA OCULAR. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL. PATOLOGIA.
ALTA COMPLEXIDADE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CIRURGIA EM
OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO OU EM HOSPITAL PARTICULAR. SEPARAÇÃO DOS
PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIOS. HIGIDEZ. ORDEM CONCEDIDA.
a) Sobrevindo as Informações e Defesa Técnica (pp. 49/53), acompanhadas de documentos (pp.
54/59) configurando a omissão da autoridade coatora e do Estado do Acre, embora protocolada a
petição inicial sem a prova pré-constituída do direito líquido e certo do autor, as informações
apresentadas pelo impetrado sanaram a irregularidade afastando a dilação probatória e tornando
possível a admissão do mandado de segurança, a teor de julgado da Segunda Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Cível Nº 70074678913, Relator: João
Barcelos de Souza Junior, em 27/09/2017).
b) Inconteste que há mais de 19 (dezenove) meses a Autora padece no aguardo de cirurgia ocular,
sem resposta alguma da autoridade coatora ou custeio do procedimento na rede particular.
c) Julgado deste Tribunal de Justiça: “1. O direito constitucional à saúde tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro, inexistindo violação a separação de poderes. 4. O direito à saúde como direito
fundamental e social deve ser observado, não podendo ficar a mercê da providência estatal. 5.
Mesmo que a Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade
CERAC tenha direcionado o
paciente a determinado hospital, certo é que a responsabilidade estatal não pode limitar-se aos
recursos do programa de Tratamento Fora de Domícilio
TFD, porquanto restalhe a opção de
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realizar o procedimento cirúrgico em hospital particular. 6. Concessão da segurança.” (Relatora
Desª. Regina Ferrari; Processo n.º 1002593-54.2018.8.01.0000; Tribunal Pleno Jurisdicional; Data
do julgamento: 27/02/2019; Data de registro: 01/03/2019).
d) Segurança concedida para determinar ao Impetrado a realização de cirurgia ocular na Autora, no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor global
do procedimento cirúrgico (ora desconhecido), facultado o custeio da cirurgia na rede particular de
saúde, advertidos que o descumprimento da presente decisão poderá resultar no bloqueio de verbas
pública para satisfação da obrigação ((AgRg no RMS 39.937/ GO, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014).
(MS nº 1000190-78.2019.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.940TPJUD, julgado em 8.5.2019, DJe nº 6.352 de 16.5.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA, FALTA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA (DIREITO LÍQUIDO E CERTO) E INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. AFASTADAS. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO, EM 1986.
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIOR. EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 38/05. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ACRE. QUADRO
PROVISÓRIO EM EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. CARREIRA. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO. VEDAÇÃO. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO
DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL.
REENQUADRAMENTO INDEFERIDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
a) Afastada a hipótese de decadência do Mandado de Segurança de vez que protocolado no prazo
legal
120 dias da data do indeferimento do pedido de reequadramento funcional da Impetrante.
b) Não há falar em inadequação da via eleita fundada na Súmula n.º 270, do Supremo Tribunal
Federal, ante a desnecessidade de exame de prova ou de situação funcional complexa, sobretudo, em
razão dos diversos julgados recentes deste Tribunal de Justiça quanto à matéria (indeferimento de
reenquadramento funcional de servidores admitidos em momento anterior à Constituição Federal de
1988).
c) A prova juntada aos autos consistindo em diversos documentos relacionados à vida funcional da
Impetrante, desconstrói a tese de falta de prova pré-constituída/direito líquido e certo.
d) Mérito: Contratada a Impetrante, em 25.04.1986, para o cargo de agente administrativo, sem
prévio concurso público, na vigência da Constituição Federal anterior, ao longo dos anos beneficiada
com diversas progressões e reenquadramentos funcionais, a teor dos documentos encartados (pp.
20/31), todavia, indeferida nova pretensão de reenquadramento funcional pela autoridade coatora
com fundamento inadequado (pp. 37/38) objeto de outros Mandados de Segurança concedidos pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
e) Julgado recente deste Tribunal Pleno Jurisdicional: “- A Emenda Constitucional do Estado do
Acre nº 38/05 que criou a estabilidade extraordinária para os servidores admitidos sem prévia
aprovação em concurso público, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.609/14, cujos efeitos afetaram diretamente
a situação funcional da impetrante. - Servidora admitida sem concurso público durante a vigência da
Constituição Federal anterior, já inserida no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da
Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Acre, contando com trinta e dois anos de
tempo de serviço e diversas movimentações na carreira, conferidas aos servidores efetivos. - O Parecer
da Procuradoria Geral do Estado do Acre concluiu pela manutenção dos vínculos dos empregados
públicos contratados durante a vigência da Constituição anterior e antes do período de estabilidade
excepcional - situação da impetrante, pela perda da condição de servidores efetivos, vedando-lhes a
progressão ou promoção. - Não obstante o decurso do tempo não impeça o exercício da
autotutela administrativa, a negativa do reenquadramento da servidora como previsto no Plano de
Cargos Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil,
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mostra-se excepcionalmente incompatível com os princípios da confiança e segurança jurídica, os
quais devem prevalecer para preservar os benefícios concedidos durante décadas. - Mandado de
Segurança concedido. (TJAC, Tribunal Pleno Jurisdicional; Mandado de Segurança n.º 100202453.2018.8.01.0000; Relator Des. Samoel Evangelista; Data do julgamento: 13/02/2019; Data de
registro: 18/02/2019)”.
f) Segurança concedida.
(MS nº 1001961-28.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.932TPJUD, julgado em 24.4.2019, DJe nº 6.343 de 3.5.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE PÚBLICA.
DIREITO FUNDAMENTAL À ASSISTÊNCIA À SAÚDE. EXEGESE DOS ARTS. 6º e 196,
AMBOS DA CR/1988. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MENOR EM TENRA
IDADE. FÓRMULA ALIMENTAR A BASE DE AMINOÁCIDOS. NECESSIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. COMPROVAÇÃO. DEVER DO ESTADO. FIXAÇÃO.
MULTA
DIÁRIA.
POSSIBILIDADE.
QUANTUM.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
CONCESSÃO DA ORDEM.
1. É dever do Estado assegurar, com os meios necessários, assistência integral à saúde as pessoas de
baixa renda, impondo-se ao poder público o fornecimento de medicação, às suas expensas.
2. O direito à saúde não se limita ao que se encontra previsto no texto constitucional, eis que
detém nobreza maior e imensurável, devido se encontrar ancorado no princípio da dignidade da
pessoa, este um dos pilares do sempre propalado Estado Democrático de Direito e/ou de Direito
Democrático, que se relaciona com as condições materiais mínimas de sobrevivência e de
subsistência humanas, constituintes da essência do mínimo existencial e que, portanto, fundamenta o
dever (não a faculdade) do Estado prestar (eficientemente) serviços relacionados à saúde, em
quaisquer de suas formas.
3. Não se configura interferência indevida do Estado /Poder Judiciário na competência do Poder
Executivo, nem quebra da separação dos poderes, quando determina ao Estado o fornecimento de
fármaco ao paciente, porquanto dentro de sua competência está aplicando a lei ao caso concreto.
4. Cabível cominação de multa diária
astreintes
contra a Fazenda Pública, como meio
coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer, tendo o quantum arbitrado observado os
desígnios da demanda e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Concessão da Segurança.
(MS nº 1002093-85.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº 10.899TPJUD, julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.335 de 22.4.2019)
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OBJEÇÃO.
DECADÊNCIA.
REJEITADA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AFASTADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADMISSÃO EM 24.06.1985, SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PUBLICO. AUXILIAR
OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR A CF/88.
SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS CONFERIDAS AO
SERVIDOR.
TRATAMENTO
ANÁLOGO
AOS
SERVIDORES
EFETIVOS
QUE
ACESSARAM
CARGOS
PÚBLICOS
MEDIANTE
CONCURSO
PÚBLICO.
REENQUADRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI 3.231/2017
SECC.
RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. O wri é impetrado por servidora pública estadual (cargo de Auxiliar Operacional de serviços
diversos), admitida em 24.06.1985, sem concurso público, visando seu reenquadramento de acordo
com as disposições do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores da
Secretaria de Estado da Casa Civil
SECC, Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março de 2017.
2. Não se configura decadência do prazo para impetração do writ quando a demanda foi
protocolada dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, este contado a partir da ciência do
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indeferimento do ato impugnado, porquanto o ato administrativo que indeferiu o pedido de
enquadramento se deu em 10/08/2018, e a impetração do mandamus ocorreu em 03/10/2018.
Objeção rejeitada.
3. Não há que falar em ausência de prova pré-constituída, eis que os documentos jungidos aos
autos pela Impetrante são suficientes e permitem a conclusão segura sobre o respectivo juízo
conclusivo a respeito do direito perseguido. Preliminar Afastada.
4. A hipótese dos autos não é de inadequação da via eleita, posto que a complexidade da matéria
a decidir não subtrai o direito ao uso do mandamus, desde que os fatos estejam comprovados de
plano. Preliminar afastada.
5. Reconhecimento do direito da Impetrante ao reenquadramento funcional, eis que ao longo de sua
carreira pública foi beneficiada com diversas movimentações horizontais e verticais que, por sua vez,
são reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que acessaram os cargos públicos por força de
concurso público.
6. A conduta estatal sustentada no argumento de que a Impetrante não faz jus ao reenquadramento
em face da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 38/2005 à Constituição do Estado
do Acre não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto
subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do
Estado.
7. A despeito do Ente Estatal entender ser irregular o reenquadramento funcional sem prévia
aprovação em concurso público, compreendo que a fluência de longo lapso temporal na relação
entre a Impetrante e o Estado do Acre tem o condão de consolidar justas as expectativas da
servidora pública quanto à ascensão funcional, mormente porque a Administração Pública, ao longo
dos anos, conferiu-lhe o reenquadramento tal e qual deferiu para os demais servidores públicos
concursados, inexistindo razão e fundamentos que justifiquem a ruptura abrupta da situação já
consolidada temporalmente entre o agente estatal e o Poder Público.
8. Observância do princípio da segurança jurídica e da confiança dos atos administrativos.
9. Concessão da segurança.
(MS nº 1001973-42.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº 10.905TPJUD, julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.338 de 25.4.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NIVOLUMABE.
REGISTRO NA ANVISA. NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. LAUDO MÉDICO
FUNDAMENTADO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO EVIDENCIADOS. DIREITO À
VIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, consigna que o cerne recursal (saúde),
consta no rol dos direitos fundamentais insertos em seu art. 5º. Também um direito social
insculpido em seu art. 196 ao dispor que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.”
2. Ações se avolumam em face da Fazenda Pública Estadual pleiteando a concessão de liminares
para fornecimento de determinados medicamentos prescritos por médicos, sem que haja alegação e
demonstração da ineficácia de medicamento com o mesmo princípio ativo ou de outro
medicamento existente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename para a respectiva
doença, bem como no caso em espécie, em que o medicamento (NIVOLUMABE) não pertencem
aos protocolos clínicos do SUS, possuindo apenas o registro na ANVISA, sendo objeto de pedidos
judiciais para fornecimento pelo entes federados e com custo vertiginoso.
3. O processo de incorporação de novas tecnologias no SUS e de elaboração/ alteração de
protocolos clínicos e de diretrizes terapêuticas encontrase regulado pela Lei n. 8.080/90, com
redação acrescida pela Lei n. 12.401/2011.
4. Com efeito, embora o medicamento seja registrado pela ANVISA, até a presente data, não houve
demanda para análise da incorporação do medicamento para tratamento de qualquer condição
clínica no âmbito da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de
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Saúde CONITEC, seja por parte da empresa fabricante, seja por outro demandante. Destarte, os
fármacos em espeque, não se encontram incorporados pelo SUS, mas isto não encontra óbice seja
concedido em demanda judicial o seu fornecimento.
5. O medicamento NIVOLUMABE é indicado em monoterapia para o tratamento de melanoma
avançado e de câncer de pulmão. Fora aprovado com as mesmas indicações terapêuticas.
6. No caso em apreço, o impetrante é portador de melanoma maligno metastático de pele, com
estagio clinico inicial IV (metástase linfonodo, pulmão, subcutâneo e intestino), não será ministrado
em caráter off label.
7. O relatório médico com parecer emitido pelo Hospital de Câncer de Barretos demonstra, a
imprescindibilidade do medicamento, sua eficácia ao caso, bem como a ineficácia dos medicamentos
disponíveis no Sistema Único de Saúde.
8. O Impetrante se amolda aos requisitos jurisprudenciais adotados à demandas similares,
especialmente contidos no REsp 1657156-RJ, submetido ao rito das demandas repetitivas: i)
hipossuficiência; ii) laudo médico fundamentado e circunstanciado, e iii) registro na ANVISA.
9. Presentes os requisitos para concessão da segurança.
10. Segurança concedida.
(MS nº 1000129-23.2019.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.910-TPJUD,
julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.336 de 23.4.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CARGO EM
COMISSÃO.
ESTABILIDADE
PROVISÓRIA
(ADCT/88,
ART.
10,
II,
“b”).
PRERROGATIVA JURÍDICA IGUALMENTE ATRIBUÍDA. NORMA DE EXTENSÃO
(ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). NOVA NOMEAÇÃO. CARGO DE
NATUREZA VENCIMENTAL INFERIOR. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL ACOBERTADA
PELA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ. PERÍODO DE
LICENÇA MATERNIDADE (180 DIAS). CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. A premissa geral é a de que os cargos de provimentos em comissão, bem como as funções de
confiança se encontrem no Poder Discricionário da Administração Pública, sendo portanto, de livre
nomeação e exoneração, consoante regra inserta no art. 37, II e V, da Constituição Federal de
1988.
2. O saudoso Hely Lopes Meirelles ao conceituar a investidura em comissão consigna que “é a de
natureza transitória, para cargos ou funções de confiança, sendo o agente exonerável ad nutum, a
qualquer tempo, e independentemente de justificativa. Nesta modalidade de investidura o agente não
adquire estabilidade no cargo ou na função exercida, dada a precariedade de seu exercício”
3. A matéria objeto da impetração vai além do servidor “comum”, em situação delineada pelo
constituinte originário, sendo imperioso, no caso específico, de servidora grávida, uma análise
imprescindível, no que concerne ao direito do nascituro, dos direitos e garantias fundamentais, em
especial o da dignidade da pessoa humana, do direito à vida, a serem salvaguardados.
4. No estado gravídico, a mãe precisa estar em condições favoráveis ao bebê, de modo que a
segurança psicológica e econômica, decorrentes da estabilidade provisória, seja na manutenção de seu
vínculo laboral durante todo o estado gravídico (desde a confirmação do estado fisiológico de
gravidez), e o período de licença-maternidade (180 dias - art. 112 da LCE n. 39, alterada pela
LCE n. 261/2013); ou ainda, em caso exoneratório, com a indenização correspondente a este
período, é medida que se impõe.
5. Tanto que, outra não fora a conclusão jurisprudencial assentada, com albergue no art. 10, II,
“b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988, “que representa, ao lado da
licença-maternidade, prerrogativa jurídica igualmente atribuída à servidora pública gestante, como
resulta da norma de extensão inscrita no art. 39, § 3º, da Constituição, sendo irrelevante, para
esse específico efeito, que se cuide de ocupante de cargo em comissão, como sucede na espécie”
(RE 634.093).
6. Segurança concedida.
(MS nº 1000214-25.2019.8.01.0900, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.913-TPJUD,
julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.336 de 23.4.2019)
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ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OBJEÇÃO.
DECADÊNCIA.
REJEITADA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AFASTADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADMISSÃO EM 12.07.1985 SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. AGENTE
ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO
ANTERIOR
A
CF/88.
SUCESSIVAS
MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS CONFERIDAS AO SERVIDOR.
TRATAMENTO ANÁLOGO AOS SERVIDORES EFETIVOS QUE ACESSARAM CARGOS
PÚBLICOS
MEDIANTE
PARTICIPAÇÃO
EM
CONCURSO
PÚBLICO.
REENQUADRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI ESTADUAL 3.231/2017
SECC. RESPEITO AOS PRINCIPÍOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. O writ é impetrado por servidora pública estadual (cargo de Agente Administrativo), admitida em
12/07/1985, sem concurso público, visando seu reenquadramento de acordo com as disposições do
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores da Secretaria de Estado da Casa
Civil
SECC, Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março de 2017.
2. Não se configura decadência do prazo para impetração do writ quando a demanda é protocolada
dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, este contado a partir da ciência do indeferimento do
ato impugnado, porquanto o ato administrativo que indeferiu o pedido de enquadramento se deu
em 10/08/2018, e a impetração do mandamus ocorreu em 28/09/2018. Objeção rejeitada.
3. Não há que falar em ausência de prova pré-constituída, eis que os documentos jungidos aos
autos pela Impetrante são suficientes e permitem a conclusão segura sobre o respectivo juízo
conclusivo a respeito do direito perseguido. Preliminar Afastada.
4. A hipótese dos autos não é de inadequação da via eleita, posto que a complexidade da matéria
a decidir não subtrai o direito ao uso do mandamus, desde que os fatos estejam comprovados de
plano. Preliminar afastada.
5. Reconhecimento do direito da Impetrante ao reenquadramento funcional, eis que ao longo de sua
carreira pública foi beneficiada com diversas movimentações horizontais e verticais que, por sua vez,
são reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que acessaram os cargos públicos por força de
concurso público.
6. A conduta estatal sustentada no argumento de que a Impetrante não faz jus ao reenquadramento
em face da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 38/2005 à Constituição do Estado
do Acre não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto
subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do
Estado.
7. A despeito do Ente Estatal entender ser irregular o reenquadramento funcional sem prévia
aprovação em concurso público, compreendo que a fluência de longo lapso temporal na relação
entre a Impetrante e o Estado do Acre tem o condão de consolidar justas as expectativas da
servidora pública quanto à ascensão funcional, mormente porque a Administração Pública, ao longo
dos anos, conferiu-lhe o reenquadramento tal e qual deferiu para os demais servidores públicos
concursados, inexistindo razão e fundamentos que justifiquem a ruptura abrupta da situação já
consolidada temporalmente entre o agente estatal e o Poder Público.
8. Observância do princípio da segurança jurídica e da confiança dos atos administrativos.
9. Concessão da segurança.
(MS nº 1001945-74.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº 10.904TPJUD, julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.338 de 25.4.2019)
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OBJEÇÃO.
DECADÊNCIA.
REJEITADA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AFASTADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADMISSÃO EM 10.07.1985. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS.
CONTRATAÇÃO ANTERIOR A CF/88. SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO.
SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS CONFERIDAS AO
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SERVIDOR.
TRATAMENTO
ANÁLOGO
AOS
SERVIDORES
EFETIVOS
QUE
ACESSARAM CARGOS PÚBLICOS MEDIANTE PARTICIPAÇÃO E, CONCURSO
PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. ART. 30 DA LEI ESTADUAL 3.231/2017
SECC.
RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. O writ é impetrado por servidor público estadual (cargo de Auxiliar Operacional de serviços
diversos), admitido em 10/07/1985, sem submissão a concurso público, visando seu reenquadramento
de acordo com as disposições do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de
Servidores da Secretaria de Estado da Casa Civil
SECC, Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março
de 2017.
2. Não se configura decadência do prazo para impetração do writ quando a ação constitucional é
protocolada dentro do prazo de 120(cento e vinte) dias, este contado a partir da ciência do
indeferimento do ato impugnado, porquanto o ato administrativo que indeferiu o pedido de
enquadramento se deu em 10/08/2018, e a impetração do mandamus ocorreu em 28/09/2018.
Objeção rejeitada.
3. Não há que falar em ausência de prova pré-constituída, eis que os documentos jungidos aos
autos pela Impetrante são suficientes e permitem a conclusão segura sobre o respectivo juízo
conclusivo a respeito do direito perseguido. Preliminar Afastada.
4. A hipótese dos autos não é de inadequação da via eleita, posto que a complexidade da matéria
a decidir não subtrai o direito ao uso do mandamus, desde que os fatos estejam comprovados de
plano. Preliminar afastada.
5. Reconhecimento do direito da Impetrante ao reenquadramento funcional, eis que ao longo de sua
carreira pública foi beneficiada com diversas movimentações horizontais e verticais que, por sua vez,
são reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que acessaram os cargos públicos por força de
concurso público.
6. A conduta estatal sustentada no argumento de que a Impetrante não faz jus ao reenquadramento
em face da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 38/2005 à Constituição do Estado
do Acre não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto
subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do
Estado.
7. A despeito do Ente Estatal entender ser irregular o reenquadramento funcional sem prévia
aprovação em concurso público, compreendo que a fluência de longo lapso temporal na relação
entre o Impetrante e o Estado do Acre tem o condão de consolidar justas as expectativas do
servidor público quanto à ascensão funcional, mormente porque a Administração Pública, ao longo
dos anos, conferiu-lhe o reenquadramento tal e qual deferiu para os demais servidores públicos
concursados, inexistindo razão e fundamentos que justifiquem a ruptura abrupta da situação já
consolidada temporalmente entre o agente estatal e o Poder Público.
8. Observância do princípio da segurança jurídica e da confiança dos atos administrativos.
9. Concessão da segurança.
(MS nº 1001938-82.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº 10.903TPJUD, julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.338 de 25.4.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CARGO EM
COMISSÃO.
ESTABILIDADE
PROVISÓRIA
(ADCT/88,
ART.
10,
II,
“b”).
PRERROGATIVA JURÍDICA IGUALMENTE ATRIBUÍDA. NORMA DE EXTENSÃO
(ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ.
PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE (180 DIAS). CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. A premissa geral é a de que os cargos de provimentos em comissão, bem como as funções de
confiança se encontrem no Poder Discricionário da Administração Pública, sendo portanto, de livre
nomeação e exoneração, consoante regra inserta no art. 37, II e V, da Constituição Federal de
1988.
2. O saudoso Hely Lopes Meirelles ao conceituar a investidura em comissão consigna que “é a de
natureza transitória, para cargos ou funções de confiança, sendo o agente exonerável ad nutum, a
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qualquer tempo, e independentemente de justificativa. Nesta modalidade de investidura o agente não
adquire estabilidade no cargo ou na função exercida, dada a precariedade de seu exercício”
3. A matéria objeto da impetração vai além do servidor “comum”, em situação delineada pelo
constituinte originário, sendo imperioso, no caso específico, de servidora grávida, uma análise
imprescindível, no que concerne ao direito do nascituro, dos direitos e garantias fundamentais, em
especial o da dignidade da pessoa humana, do direito à vida, a serem salvaguardados.
4. No estado gravídico, a mãe precisa estar em condições favoráveis ao bebê, de modo que a
segurança psicológica e econômica, decorrentes da estabilidade provisória, seja na manutenção de seu
vínculo laboral durante todo o estado gravídico (desde a confirmação do estado fisiológico de
gravidez), e o período de licença-maternidade (180 dias - art. 112 da LCE n. 39, alterada pela
LCE n. 261/2013); ou ainda, em caso exoneratório, com a indenização correspondente a este
período, é medida que se impõe.
5. Tanto que, outra não fora a conclusão jurisprudencial assentada, com albergue no art. 10, II,
“b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988, “que representa, ao lado da
licença-maternidade, prerrogativa jurídica igualmente atribuída à servidora pública gestante, como
resulta da norma de extensão inscrita no art. 39, § 3º, da Constituição, sendo irrelevante, para
esse específico efeito, que se cuide de ocupante de cargo em comissão, como sucede na espécie”
(RE 634.093).
6. Segurança concedida.
(MS nº 1002530-45.2018.8.01.0900, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.911-TPJUD,
julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.336 de 23.4.2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
REMOÇÃO
COMPULSÓRIA.
POLICIAL
MILITAR.
INAMOVIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
GARANTIA. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPREMACIA DO
INTERESSE PÚBLICO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. Visa o presente mandamus a concessão da segurança para anular o ato administrativo de
remoção da impetrante da Comarca de Sena Madureira para a de Santa Rosa do Purus, sob a
alegação de ausência de motivação idônea.
2. Não há garantia de inamovibilidade ante a presença de situação jurídica em desconforme ao
regime jurídico próprio dos militares, cujas pedras angulares são a hierarquia e a disciplina, que
impõe ao militar o dever de se deslocar para onde houver a necessidade do serviço, cujo comando
de remoção advém das autoridades superiores da corporação.
3. A autoridade superior, atenta às necessidades do interesse público, mormente quanto à promoção
de ações de incremento de segurança pública, detém o poder-dever de remover o efetivo necessário
ao funcionamento de uma determinada unidade, ou, na terminologia adotada pela legislação
castrense, assegurar a eficiência operacional e administrativa da Organização Militar e dos seus
pelotões destacados.
4. A remoção dos policiais militares dar-se-á segundo a conveniência e oportunidade da
Administração, nos termos da supremacia do interesse público sobre o privado.
5. A movimentação de policiais militares é uma característica da carreira, fazendo parte da essência
da atividade, tanto que existe regulamentação própria, não podendo ser comparada com situações
de proteção familiar do civis, logo, não violando o art. 226 da Carta Magna.
(MS nº 1000177-95.2019.8.01.0900, Rel. Des. Pedro Ranzi, Acórdão nº 10.891-TPJUD,
julgado em 10.4.2019, DJe nº 6.332 de 15.4.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ALUNO SOLDADO. INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
EXCLUSÃO
DO
CERTAME.
MERA
ACUSAÇÃO
INFORMAL.
ATO
ADMINISTRATIVO ABUSIVO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. SEGURANÇA
CONCEDIDA.
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1. Compete ao Judiciário exercer o controle da legalidade dos atos discricionários praticados pela
administração, não se tratando, na hipótese vertente, de se adentrar no mérito dos critérios por ela
adotados, em face de sua autonomia administrativa.
2. A exclusão de candidato a concurso público, em decorrência de suposta prática de crime de
apropriação, tendo como prova mera noticia crimines informal, cujo deslinde sequer fora apreciado
pelo Poder Judiciário, não tem o condão de abalar a sua idoneidade moral, de modo a impedir o
seu prosseguimento no certame.
3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, Segunda Turma: REsp nº 1478526/MG, Relator(a)
Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 08/10/2014). (...) (AgInt no REsp 1701527/RO, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe
03/05/2018).”
4. Segurança concedida.
(MS nº 0100488-32.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.872-TPJUD,
julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.328 de 9.4.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICO EM
CONTABILIDADE. REENQUADRAMENTO.
1.Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual (Técnico em Contabilidade),
admitida em 01/02/1982, sem concurso público, cujo objeto é a alteração do seu reenquadramento
funcional para Técnico Governamental, referência 3, classe Especial, nos termos do art. 30, da Lei
Estadual nº 3.231/2017.
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO.
2.O Mandado de Segurança foi protocolizado em 28/09/2018, dentro do prazo previsto no artigo
artigo 23, da Lei nº 12.016/08. Rejeição da preliminar.
3.A Súmula 270 do STF trata de assunto específico, ou seja, a controvérsia no enquadramento de
servidores federais nos cargos estabelecidos em lei, sendo imperativa a rejeição da preliminar de
inadequação da via eleita.
4.Como a Impetrante comprovou, em tese, o preenchimento objetivo para o enquadramento, ou seja,
o tempo de efetivo exercício no cargo, rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. INGRESSO SEM CONCURSO
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA. APROVAÇÃO
DO NOVO PCCR DA CATEGORIA. RECUSA DE ENQUADRAMENTO. ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
5.Os cargos ocupados por servidores que ingressaram sem prévio concurso público antes da
Constituição Federal se ressentem do atributo da efetividade, caso em que os ocupantes carecem de
direito à movimentação na respectiva carreira.
6.Não obstante, se a servidora obtém ao longo de todo o período de atividade progressão e
promoção no exercício do cargo, o ato da recusa quanto ao seu enquadramento em novo plano de
cargos e remuneração é manifestamente ilegal, porquanto, enuncia manifesta afronta ao princípio da
segurança jurídica.
7.Segurança concedida.
(MS nº 1001939-67.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.882-TPJUD,
julgado em 4.4.2019, DJe nº 6.328 de 9.4.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CARGO EFETIVO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ETAPA DE EXAMES MÉDICOS
E TOXICOLÓGICOS. INCOMPLETUDE DOS LAUDOS MÉDICOS DA DOENÇA DE
CHAGAS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam: de acordo com o entendimento majoritário deste
Tribunal, exemplificado pelo julgamento do MS 1000134-79.2018.8.01.0000, “os impetrados
70/139

Ementário Trimestral de Jurisprudência - Tribunal de Justiça do Estado do Acre

ostentam, em conjunto, legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da ação mandamental,
posto que independentemente de terem delegado as atividades de execução das provas do concurso
público a ente especializado, permanece com a entidade pública contratante a responsabilidade pela
regularidade do processo de seleção, inclusive para a convocação dos exames e homologação dos
resultados da etapa de inspeção de saúde, prevista na segunda fase”.
2.Sustenta o Impetrante ter direito líquido e certo a participar das demais fases do concurso público
para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Acre, pois, alegadamente,
apresentou toda a documentação exigida pelo edital, reputando injusta a eliminação pela ausência da
apresentação da sorologia da Doença de Chagas.
3.Pela análise do acervo processual, é certo que o Impetrante foi prejudicado pela falha na prestação
do serviço do Laboratório do Município de Fortaleza/ CE, não tendo concorrido para a
consumação do prazo sem a exibição da sorologia da Doença de Chagas. Está claro que o
candidato agiu com boa-fé e lealdade com a Administração Pública, tanto é assim que, sem demora,
informou a necessidade de apresentar exames complementares (o que, frise-se, tem respaldo no
próprio do edital de abertura), ao tempo que diligenciou para conseguir a emissão do laudo
faltante, apresentando-o no ato de interposição do pedido de revisão do resultado preliminar da fase
de exames médicos.
4.A eliminação do Impetrante contrariou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo,
dessa maneira, permitido o controle judicial dos atos administrativos no tocante à adequação do
edital de abertura de concurso público aos ditames da Constituição Federal (princípios e regras) e
da legislação infraconstitucional. Logo, se o mérito do ato administrativo (conveniência e
oportunidade) ofender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desponta, nesse instante,
margem para a sindicabilidade pelo Poder Judiciário, no propósito de restabelecer a própria
legalidade do ato impugnado.
5.Quanto à culpa de terceiros pela incompletude dos exames médicos, o TJAC confirmou o
entendimento de que o candidato não pode ser penalizado por erro do laboratório, visto que não é
razoável nem proporcional exigir-lhe conhecimentos técnicos que extrapolam os saberes do homem
médio. Precedentes: Apelação 0700222-90.2018.8.01.0001 e Apelação 0700907- 97.2018.8.01.0001.
Nessa linha de pensamento, o Impetrante tem direito líquido e certo a permanecer no certame, em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, anulando-se, assim, o ato
administrativo que resultou na eliminação do concurso por inaptidão para que seja feita nova
avaliação da sorologia da Doença de Chagas.
6. Segurança concedida.
(MS nº 1000334-86.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.862-TPJUD,
julgado em 1.4.2019, DJe nº 6.325 de 4.4.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CARGO EFETIVO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DE
CANDIDATO. EXAME DE BILIRRUBINA INCOMPLETO. CULPA DE TERCEIRO.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam: de acordo com o entendimento majoritário deste
Tribunal, exemplificado pelo julgamento do MS 1000134-79.2018.8.01.0000, “os impetrados
ostentam, em conjunto, legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da ação mandamental,
posto que independentemente de terem delegado as atividades de execução das provas do concurso
público a ente especializado, permanece com a entidade pública contratante a responsabilidade pela
regularidade do processo de seleção, inclusive para a convocação dos exames e homologação dos
resultados da etapa de inspeção de saúde, prevista na segunda fase”.
2.No vertente caso, o Impetrante sustenta ter direito líquido e certo a participar das demais fases
do concurso público para provimento de cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Acre,
pois, alegadamente, apresentou toda a documentação exigida pelo edital, reputando injusta a
eliminação pela ausência de exame médico de Bilirrubina Indireta.
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3.O candidato, observando as exigências do edital, requereu do Laboratório todos os exames previstos
na fase do certame, inclusive o referido exame de Bilirrubinas e frações. Mas, o Laboratório
particular emitiu Laudo Médico contendo apenas os exames de Bilirrubina Total e Bilirrubina Direta,
faltando o de Bilirrubina indireta, circunstância que o Impetrante não foi capaz de identificar
imediatamente, pois não detêm conhecimentos técnicos para tanto.
4.Na linha jurisprudencial desse Tribunal, a eliminação do Impetrante afrontou os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a anulação do ato impugnado para que seja feita
nova avaliação dos seus exames, inclusive o de Bilirrubina Indireta, nos termos do edital, que prevê
“a realização de exames complementares, a expensas do candidato”. Precedentes: MS 100094748.2014.8.01.0000, Apelação 0700222-90.2018.8.01.0001 e 0700907-97.2018.8.01.0001.
5.Segurança concedida.
(MS nº 1002002-29.2017.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.858-TPJUD,
julgado em 1.4.2019, DJe nº 6.325 de 4.4.2019)
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. REPROVAÇÃO NA FASE DE
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM. EXCLUSÃO DO IBADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DENÚNCIA POR CRIME
DE PREVARICAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO
APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO
EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1.A autoridade coatora, contra quem se direciona a impetração do mandado de segurança, é aquela
que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém
competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme a intelecção do artigo 6º, § 3º, da Lei n.
12.016/2009.
2.Na hipótese vertente, em que se discute a reprovação da fase de investigação criminal e social, o
ato coator tem como autoridade a Secretaria de Estado de Polícia Civil
SEPC, diante da previsão
editalícia, e, por consectário lógico, da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa
SGA, e
não do Diretor-Presidente da sobredita banca examinadora IBADE.
3.Consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a investigação social não se
resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que
eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida,
objetivando invetigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis,
como as de policial. Precedentes: AgInt no RMS 54.882/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe 19/02/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 14/12/2017; AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 05/12/2017; RMS 35.016/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
12/06/2017; RMS 45.229/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015;
RMS 45.139/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2017).
4.No caso dos autos, embora não haja nenhuma condenação transitada em julgado, o recorrente
responde a ação penal por crime de prevaricação (CPF, art. 319), com indício de várias ações
particulares de venda de veículos, com a utilização da função de policial militar, o que denota
conduta incompatível com as atividades que serão exercidas na Polícia Civil, a validar a sua
contraindicação ao exercício da função de agente policial.
5.Nessa perspectiva, a exclusão do impetrante, no contexto em que se deu, não afrontou o
princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais
que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal, sinalizaram para sua
inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação policial.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. No mérito, segurança denegada.
(MS nº 1001240-76.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.856TPJUD, julgado em 27.3.2019, DJe nº 6.323 de 2.4.2019)
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DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REENQUADRAMENTO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
IMPETRAÇÃO.
DECADÊNCIA. PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. PRELIMINARES AFASTADAS. AUXILIAR OPERACIONAL DE
SERVIÇOS DIVERSOS. CASA CIVIL DO GOVERNADOR. INVESTIDURA EM 1984.
CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 1983 E ANTERIOR A 1988. APROVAÇÃO PRÉVIA EM
CONCURSO PÚBLICO. VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. ART.19,
ATOS DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ESTABILIDADE
EXCEPCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 39/93. REGIME JURÍDICO
ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 38/2005.
EFETIVIDADE. ADI N.º 3.609/AC. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N.º 38/2005.
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO N.º 2015.006.000132-6. PLANO
DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. INSERÇÃO DA IMPETRANTE EM 2001.
MOVIMENTAÇÕES
HORIZONTAIS
E
VERTICAIS
ANTERIORES
À
EMENDA
CONSTITUCIONAL N.º 38/2005. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA
AUTOTUTELA. COLISÃO. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO. CASO CONCRETO.
PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. MAIOR AFETAÇÃO, IN CASU.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Tempestivo o mandado de segurança de vez que o termo a quo não é contado da publicação
da lei, mas da data do conhecimento da Impetrante quanto ao ato impugnado, no caso concreto, a
recusa ao reequadramento, em 13.08.2018 (certidão de ciência da decisão -p. 35). Preliminar
afastada.
2. Inaplicável a Súmula n.º 270, do STF, para apoio à tese de inadequação da via eleita no caso
concreto, de vez que reservada a hipóteses que envolvam exame de prova ou de situação funcional
complexa, não verificadas na espécie, sobretudo em vista de julgamentos recentes de dois casos
análogos, em votação unânime deste Tribunal de Justiça (autos n.º 1001476.96.2016.8.01.000 e
n.º 1001104-79.2018.8.01.0000). Preliminar afastada.
3. Também desprovida de suporte alegada ausência de prova pré-constituída de vez aptos os
documentos colacionados pela Impetrante ao conhecimento do mandamus, a exemplo das fichas de
assentamento funcional especificando a condição da servidora (pp. 20/28) e financeira (pp. 29/32),
além de deliberação
ato coator
que indeferiu o reenquadramento da Impetrante, servidora da
Casa Civil (p. 35). Preliminar afastada.
4. Na vigência do antigo regime constitucional, no qual admitida a Impetrante, o acesso aos cargos
públicos independia de prévia aprovação em concurso público, portanto, sem qualquer afronta ao
art. 37, II, da Constituição de 1988.
5. Com efeito, o art. 19, do ADCT, conferiu estabilidade excepcional aos casos da espécie. Por sua
vez, a Emenda Constitucional Estadual n.º 38/2005, acresceu a figura do servidor/empregado com
efetividade excepcional.
6. Com o julgamento pela Suprema Corte, da ADI n.º 3.609 pela inconstitucionalidade da EC n.º
38/2005, adveio parecer da PGE (n.º 2015.006.000132-6) no sentido de aplicar o entendimento de
perda de efetividade dos servidores tornados efetivos pela referida Emenda.
7. Contudo, no caso em exame, dessumo não aplicável o parecer dado que inserida a Impetrante
no PCCR anteriormente à EC n.º 38/05, auferindo movimentações horizontais e verticais próprias
de servidor público efetivos, a despeito do art. 282 e seguintes, da LC n.º 39/93.
8. Trata-se de colisão de princípios
da segurança jurídica e da autotutela demandando aplicação
da técnica da ponderação, conforme recentes julgados deste Tribunal de Justiça, em simetria: a)
(Relator (a): Roberto Barros; Comarca: N/A; Número do Processo:1001476-96.2016.8.01.0000; Órgão
julgador: Tribunal Pleno Jurisdicional; Data do julgamento: 21/02/2018; Data de registro:
28/02/2018.); e, b) (Relator (a): Regina Ferrari; Comarca: N/A; Número do Processo: 100110479.2018.8.01.0000; Órgão julgador: Tribunal Pleno Jurisdicional; Data do julgamento: 19/09/2018;
Data de registro: 25/09/2018);
9. Segurança concedida.
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(MS nº 1001941-37.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.848TPJUD, julgado em 13.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICO EM
CONTABILIDADE. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO
MANDADO DE SEGURANÇA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA RELATIVA AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS AO ENQUADRAMENTO NA LEI N. 3.231/2017. REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES. MÉRITO. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 06/10/1983 E ANTERIOR A
05/10/1988. EMPREGO PÚBLICO. PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
PRESCINDIBILIDADE À LUZ DA CARTA POLÍTICA DE 1967/69. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. ART. 19 DO ADCT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 39/93.
REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. TERMOS DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADOS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2005. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
N.
3.609/AC.
PARECER/PGE
NO
PROCESSO
2015.006.000132-6. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA
SECRETÁRIA DE ESTADO DA CASA CIVIL. ART. 30. MOVIMENTAÇÃO NA
CARREIRA
ANTERIOR
À
EMENDA
CONSTITUCIONAL
N.
38/2005.
REENQUADRAMENTO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA
CONFIANÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. Deve ser considerado para fins de impetração e consequente contagem do prazo decadencial, o
ato administrativo de efeitos concretos consistente no indeferimento do pedido de reenquadramento
formulado pela impetrante.
2. A Súmula 270 do STF é inaplicável quando não demonstrada a similitude da lei objeto do
mandamus e a Lei Lei Federal n. 3.780/60, que deu ensejo ao entendimento sumulado.
3. É imperiosa a rejeição da preliminar de ausência de prova pré-constituída, pois o writ não
impugna enquadramento, mas a ausência dele.
4. Preliminares rejeitadas.
5. A Constituição Federal de 1967/69 possibilitava a ocupação de empregos públicos sem a prévia
aprovação em concurso público, razão pela qual descabe falar atualmente em ofensa ao art. 37, II,
da Constituição Federal de 1988. Precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo
Tribunal Federal.
6. A Constituição Federal de 1988 não apenas dispôs que a investidura em cargo ou emprego
público dependeria de aprovação prévia em concurso público, como também estabeleceu a primazia
do regime estatutário.
7. O art. 19 do ADCT dispôs sobre a estabilidade excepcional, com contornos próprios e
inconfundíveis com a estabilidade versada no art. 41 da Constituição Federal. Tanto isso é
verdadeiro que o § 1º do art. 19 estabeleceu que o tempo de serviço prestado nas condições do
caput seriam considerados como títulos em concurso público para fins de efetivação.
8. Com o advento da Lei Complementar Estadual n. 39/93, foram “criados no âmbito do Poder
Executivo tantos cargos quantos forem os empregos ocupados pelos atuais servidores”. Os servidores
admitidos sem concurso público foram incluídos em quadro provisório
em extinção.
9. A década de 1990 foi marcada pela celebração de Termos de Ajustamento de Conduta com o
Ministério Público do Trabalho e o posterior ajuizamento de ações de execução de título
extrajudicial, no entanto, o ponto comum a todos esses processos era de que se insurgia apenas em
face das contratações posteriores à Constituição Federal de 1988.
10. Entrementes, em 2005, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Acre promulgou a
Emenda Constitucional nº 38/2005, que acresceu ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Acre o artigo 37, por meio da qual se criou a figura do
servidor ou empregado efetivado extraordinariamente.
11. Todavia, a Emenda Constitucional n. 38/2005 teve sua inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3609, em 05/02/2014.
74/139

Ementário Trimestral de Jurisprudência - Tribunal de Justiça do Estado do Acre

12. Em decorrência desse julgamento e em atendimento à consulta que lhe fora formulada pelo
Secretário de Estado de Gestão Administrativa, a Procuradoria Geral do Estado emitiu parecer no
processo 2015.006.000132-6, no qual expôs o tratamento a ser dispensado à situação funcional dos
servidores de acordo com diversos cenários.
13. Extrai-se do item “c”, da conclusão do parecer, que deveriam permanecer inalterados os
vínculos firmados com os empregados públicos contratados em momento anterior à Constituição
Federal de 1988 seja porque não abrangidos pelo controle de constitucionalidade, seja porque a
forma de provimento afigurava-se compatível com o regime constitucional de 1967/69.
14. Não obstante, no item “e” a Procuradoria Geral do Estado opinou que os servidores apontados
nos itens anteriores perdessem, a partir do fim do prazo da modulação dos efeitos do julgamento da
ADI n. 3.609, ou seja, 19.02.2015, a efetividade proporcionada pela Emenda (in)Constitucional n.
38/2005 e retornassem à disciplina dos arts. 282, 284 e 285 da Lei Complementar n. 39/93, em
decorrência do efeito repristinatório, de sorte que lhes passou a ser vedada a progressão ou
promoção no respectivo plano de cargos, carreiras e remuneração.
15. A despeito dos arts. 282 e seguintes da Lei Complementar n. 39/93 e da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, a impetrante não apenas foi inserido na carreira do magistério, como
sofreu movimentações horizontais e verticais, que somente seriam reservadas aos servidores efetivos,
ou seja, àqueles que acessaram os cargos públicos por força de concurso público. É dizer, em
momento muito anterior à Emenda n. 38/2005 à Constituição do Estado do Acre, o Estado do
Acre fez inserir a impetrante no plano de cargos, carreiras e remuneração da Educação.
16. Afigura-se que a conduta estatal, a pretexto do controle de constitucionalidade exercido na ADI
n. 3.609, em obstar a aplicação das disposições da Lei Complementar Estadual n. 67/99, não se
apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à
confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado.
17. Por outro lado, é forçoso reconhecer que o direito liquido e certo da impetrante ao
reenquadramento baseado no artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017, não autoriza a acolhida
integral do pedido, haja vista que o anexo X não contém previsão acerca do posicionamento do
servidor na referência 3.
18. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1001963-95.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.837-TPJUD,
julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICO EM
CONTABILIDADE. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO
MANDADO DE SEGURANÇA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA RELATIVA AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS AO ENQUADRAMENTO NA LEI N. 3.231/2017. REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES. MÉRITO. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 06/10/1983 E ANTERIOR A
05/10/1988. EMPREGO PÚBLICO. PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
PRESCINDIBILIDADE À LUZ DA CARTA POLÍTICA DE 1967/69. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. ART. 19 DO ADCT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 39/93.
REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. TERMOS DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADOS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2005. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
N.
3.609/AC.
PARECER/PGE
NO
PROCESSO
2015.006.000132-6. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA
SECRETÁRIA DE ESTADO DA CASA CIVIL. ART. 30. MOVIMENTAÇÃO NA
CARREIRA
ANTERIOR
À
EMENDA
CONSTITUCIONAL
N.
38/2005.
REENQUADRAMENTO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA
CONFIANÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. É imperativa a rejeição da preliminar de ilegitimidade arguida pelo Diretor Presidente do
Instituto de Previdência do Estado do Acre, porque eventual reenquadramento do impetrante terá
consequências diretas sobre os proventos da inatividade, suportados pela autarquia.
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2. Deve ser considerado para fins de impetração e consequente contagem do prazo decadencial, o
ato administrativo de efeitos concretos consistente no indeferimento do pedido de reenquadramento
formulado pela impetrante.
3. A Súmula 270 do STF é inaplicável quando não demonstrada a similitude da lei objeto do
mandamus e a Lei Lei Federal n. 3.780/60, que deu ensejo ao entendimento sumulado.
4. É imperiosa a rejeição da preliminar de ausência de prova pré-constituída, pois o writ não
impugna enquadramento, mas a ausência dele.
5. Preliminares rejeitadas.
6. A Constituição Federal de 1967/69 possibilitava a ocupação de empregos públicos sem a prévia
aprovação em concurso público, razão pela qual descabe falar atualmente em ofensa ao art. 37, II,
da Constituição Federal de 1988. Precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo
Tribunal Federal.
7. A Constituição Federal de 1988 não apenas dispôs que a investidura em cargo ou emprego
público dependeria de aprovação prévia em concurso público, como também estabeleceu a primazia
do regime estatutário.
8. O art. 19 do ADCT dispôs sobre a estabilidade excepcional, com contornos próprios e
inconfundíveis com a estabilidade versada no art. 41 da Constituição Federal. Tanto isso é
verdadeiro que o § 1º do art. 19 estabeleceu que o tempo de serviço prestado nas condições do
caput seriam considerados como títulos em concurso público para fins de efetivação.
9. Com o advento da Lei Complementar Estadual n. 39/93, foram “criados no âmbito do Poder
Executivo tantos cargos quantos forem os empregos ocupados pelos atuais servidores”. Os servidores
admitidos sem concurso público foram incluídos em quadro provisório
em extinção.
10. A década de 1990 foi marcada pela celebração de Termos de Ajustamento de Conduta com o
Ministério Público do Trabalho e o posterior ajuizamento de ações de execução de título
extrajudicial, no entanto, o ponto comum a todos esses processos era de que se insurgia apenas em
face das contratações posteriores à Constituição Federal de 1988.
11. Entrementes, em 2005, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Acre promulgou a
Emenda Constitucional nº 38/2005, que acresceu ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Acre o artigo 37, por meio da qual se criou a figura do
servidor ou empregado efetivado extraordinariamente.
12. Todavia, a Emenda Constitucional n. 38/2005 teve sua inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3609, em 05/02/2014.
13. Em decorrência desse julgamento e em atendimento à consulta que lhe fora formulada pelo
Secretário de Estado de Gestão Administrativa, a Procuradoria Geral do Estado emitiu parecer no
processo 2015.006.000132-6, no qual expôs o tratamento a ser dispensado à situação funcional dos
servidores de acordo com diversos cenários.
14. Extrai-se do item “c”, da conclusão do parecer, que deveriam permanecer inalterados os
vínculos firmados com os empregados públicos contratados em momento anterior à Constituição
Federal de 1988 seja porque não abrangidos pelo controle de constitucionalidade, seja porque a
forma de provimento afigurava-se compatível com o regime constitucional de 1967/69.
15. Não obstante, no item “e” a Procuradoria Geral do Estado opinou que os servidores apontados
nos itens anteriores perdessem, a partir do fim do prazo da modulação dos efeitos do julgamento da
ADI n. 3.609, ou seja, 19.02.2015, a efetividade proporcionada pela Emenda (in)Constitucional n.
38/2005 e retornassem à disciplina dos arts. 282, 284 e 285 da Lei Complementar n. 39/93, em
decorrência do efeito repristinatório, de sorte que lhes passou a ser vedada a progressão ou
promoção no respectivo plano de cargos, carreiras e remuneração.
16. A despeito dos arts. 282 e seguintes da Lei Complementar n. 39/93 e da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, o impetrante não apenas foi inserido na carreira do magistério, como
sofreu movimentações horizontais e verticais, que somente seriam reservadas aos servidores efetivos,
ou seja, àqueles que acessaram os cargos públicos por força de concurso público. É dizer, em
momento muito anterior à Emenda n. 38/2005 à Constituição do Estado do Acre, o Estado do
Acre fez inserir a impetrante no plano de cargos, carreiras e remuneração da Educação.
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17. Afigura-se que a conduta estatal, a pretexto do controle de constitucionalidade exercido na ADI
n. 3.609, em obstar a aplicação das disposições da Lei Complementar Estadual n. 67/99, não se
apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à
confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado.
18. Por outro lado, é forçoso reconhecer que o direito liquido e certo da impetrante ao
reenquadramento baseado no artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017, não autoriza a acolhida
integral do pedido, haja vista que o anexo X não contém previsão acerca do posicionamento do
servidor na referência 3.
19. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1002028-90.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.838-TPJUD,
julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR
PÚBLICO TITULARIZADO NA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CUMULAÇÃO
DE ATRIBUIÇÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO. DENEGAÇÃO
DA SEGURANÇA.
1. Não se verifica a inadequação da via eleita quando a ação a ação mandamental visa o
reconhecimento de direito líquido e certo ao pagamento por adicional de acumulação, mormente
quando se pretende ter reconhecido suposto direito a recebimento de adicional por acumulação e
não discutir valores eventualmente pagos ou calculados erroneamente. Preliminar afastada pela não
incidência da Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal.
2. Da interpretação sistemática e conjunta da Lei Orgânica da Defensoria do Estado do Acre (Lei
Complementar 158/06), com a Resolução Administrativa nº 008 CSDPE-AC que regulamentaram as
formalidades a serem preenchidas para o recebimento da vantagem de adicional por acúmulo de
atribuições, e com a Resolução Administrativa nº 006/14-CS/DPE/AC, que instituiu a Subdivisão
da Estrutura Organizacional da Defensoria Pública do Estado do Acre, conclui-se que as atribuições
do Defensor Público titular da 2ª Defensoria Pública da Cidadania, vinculada à 2ª Vara da
Infância e Juventude, foram elencadas de forma exemplificativa, abarcando tanto os atos de natureza
cível quanto criminais a serem desemprenhados pelo Defensor Público.
3. Não havendo prova pré-constituída do direito líquido e certo, especificamente dos requisitos
previstos no artigo 29-A, inciso VII, da LC nº 158/06, de rigor a não concessão da segurança
para o recebimento do adicional por acumulação e substituição.
4. Denegação da segurança.
(MS nº 1002054-88.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.839-TPJUD,
julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO
SIMPLIFICADO.
CONCILIADOR.
COMARCA
DE
RIO
BRANCO.
TRANSFERÊNCIA DE COMARCA. CONSULTA. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE.
TRANSFERÊNCIA. DEFERIMENTO. CONVOCAÇÃO. DESISTÊNCIA POSTERIOR.
EXTEMPORANEIDADE. CLASSIFICAÇÃO. PERDA. EDITAL. PREVISÃO. PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Em vista de consulta para transferência de comarca em 17.07.2015, o Impetrante formalizou
interesse em 23.07.2018, seguindo-se deferimento e convocação em 30.07.2018. Contudo, em
03.08.2018, o Impetrante pleiteou desistência da vaga à comarca para a qual transferido.
2. Portanto, exsurge a extemporaneidade da desistência da transferência, acarretando a aplicação do
disposto nos editais que regem o certame quanto à perda de classificação anterior, motivo da
convocação pela autoridade coatora, em 08.10.2018, do candidato aprovado em colocação
subsequente àquela da perda de anterior classificação do Impetrante.
3. Destarte, conferiu a administração isonomia aos candidatos e legalidade ao certame, ao revés,
eventual concessão da segurança ocasionaria afronta ao princípio da vinculação ao edital do
concurso público.
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4. Denegação da segurança.
(MS nº 1002059-13.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.849TPJUD, julgado em 11.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO.
APROVAÇÃO.
NÚMERO
DE
VAGAS.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO. GASTOS COM PESSOAL. LIMITE PRUDENCIAL. SUPERAÇÃO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O candidato tem direito subjetivo à imediata nomeação se, além de aprovado dentro do
quantitativo de vagas previsto, o prazo de validade do certame expirou, sem que tenha havido a
respectiva convocação.
2. Se o alegado estado de superação do limite prudencial já se verificava ao tempo em que o edital
inaugural do concurso foi publicado, inexiste situação imprevisível a justificar a recusa quanto à
nomeação do candidato aprovado.
3. Ordem de segurança concedida.
(MS nº 1002209-91.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.841-TPJUD,
julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO.
APROVAÇÃO.
CARGO.
TÉCNICO
EM
MANUTENÇÃO
DE
COMPUTADORES. FORMAÇÃO EDUCACIONAL. EXIGÊNCIA. ATENDIMENTO. NÃOCOMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O candidato que não comprova cabalmente que satisfaz a exigência imposta em lei quanto à
formação educacional necessária carece de direito à posse no cargo para o qual foi aprovado em
concurso público.
2. Ordem de segurança denegada.
(MS nº 1002569-26.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.842-TPJUD,
julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO.
APROVAÇÃO.
NÚMERO
DE
VAGAS.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO. GASTOS COM PESSOAL. LIMITE PRUDENCIAL. SUPERAÇÃO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O candidato tem direito subjetivo à imediata nomeação se, além de aprovado dentro do
quantitativo de vagas previsto, o prazo de validade do certame expirou, sem que tenha havido a
respectiva convocação.
2. Se o alegado estado de superação do limite prudencial já se verificava ao tempo em que o edital
inaugural do concurso foi publicado, inexiste situação imprevisível a justificar a recusa quanto à
nomeação do candidato aprovado, sob pena de quebra da legítima confiança depositada nos atos da
Administração Pública.
3. Ordem de segurança concedida.
(MS nº 0100597-46.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.829-TPJUD,
julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.309 de 13.3.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO.
APROVAÇÃO.
NÚMERO
DE
VAGAS.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO. GASTOS COM PESSOAL. LIMITE PRUDENCIAL. SUPERAÇÃO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O candidato tem direito subjetivo à imediata nomeação se, além de aprovado dentro do
quantitativo de vagas previsto, o prazo de validade do certame expirou, sem que tenha havido a
respectiva convocação.
2. Se o alegado estado de superação do limite prudencial já se verificava ao tempo em que o edital
inaugural do concurso foi publicado, inexiste situação imprevisível a justificar a recusa quanto à
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nomeação do candidato aprovado, sob pena de quebra da legítima confiança depositada nos atos da
Administração Pública.
3. Ordem de segurança concedida.
(MS nº 0100597-46.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.829-TPJUD,
julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.309 de 13.3.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO
DE SEGURANÇA. VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO.
POSSIBILIDADE DE RESOLVER O MÉRITO A FAVOR DAS PARTES A QUEM
APROVEITA A NULIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
REJEITADA. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DETERMINAÇÃO DE NÃO
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
SUBJETIVO DO CONTRATADO. MERA EXPECTATIVA. DESNECESSIDADE DE
CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº. 3 DA SÚMULA
VINCULANTE DO STF. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO EM CASOS
IDÊNTICOS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Consoante disposto no art. 282, I, do Código de Processo Civil, não se pronuncia nulidade
processual quando possível o julgamento do mérito a favor da parte a quem aproveitaria o
reconhecimento do vício.
2. Caso dos autos em que o impetrante manejou ação de mandado de segurança com a
inobservância do pressuposto processual negativo extraído do art. 5º, I, da Lei 12.016/2009.
Desnecessidade de pronúncia da nulidade
e consequente extinção terminativa do feito
diante da
manifesta improcedência das razões da impetração. Rejeitada a preliminar de inadequação da via
eleita.
3 Consoante o magistério da doutrina pátria, a prorrogação de contrato administrativo descrita no
§1º do art. 57 da Lei 8.666/93 não constitui direito subjetivo do contratado, mas apenas
possibilidade a ser submetida ao juízo administrativo de conveniência e oportunidade.
4. Desta premissa deflui a conclusão de que não interfere em direito subjetivo da empresa
contratada a decisão do Tribunal de Contas do Estado que, em exame de mérito administrativo,
determina a gestor público a não prorrogação de determinado contrato. Prescindível, pois, a oitiva
prévia da contratada nesta hipótese. Precedentes do STF.
5. Inaplicabilidade do Enunciado nº. 3 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, dado
que nele consta a necessidade de garantia de contraditório ou ampla defesa apenas para os casos de
anulação ou revogação de ato administrativo, sendo totalmente inaplicável para o exame de
prorrogação de contrato, instituto jurídico totalmente distinto e que não configura direito subjetivo
do contratante.
6. Segurança denegada.
(MS nº 1002583-26.2018.8.01.0900, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.853TPJUD, julgado em 20.3.2019, DJe nº 6.318 de 26.3.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO SEM
CONCURSO PÚBLICO, NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIOR.
CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 38/05, DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS SUGERIDOS EM PARECER DA PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO DO ACRE. QUADRO PROVISÓRIO EM EXTINÇÃO. Manutenção
do vínculo. Vedação à progressão e promoção na carreira. Plano de Cargos Carreira e
Remuneração do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil. Reenquadramento
indeferido. Não ocorrência da decadência administrativa. Autotutela incompatível com os princípios
da confiança e segurança jurídica.
A Emenda Constitucional do Estado do Acre nº 38/05 que criou a estabilidade extraordinária para
os servidores admitidos sem prévia aprovação em concurso público, foi declarada inconstitucional
79/139

Ementário Trimestral de Jurisprudência - Tribunal de Justiça do Estado do Acre

pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
3.609/14, cujos efeitos afetaram diretamente a situação funcional da impetrante.
Servidor admitido sem concurso público durante a vigência da Constituição Federal anterior, já
inserido no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Administração Direta do Poder Executivo
do Estado do Acre, contando com quarenta e um anos de tempo de serviço e diversas
movimentações na carreira, conferidas aos servidores efetivos.
O Parecer da Procuradoria Geral do Estado do Acre concluiu pela manutenção dos vínculos dos
empregados públicos contratados durante a vigência da Constituição anterior e antes do período de
estabilidade excepcional - situação do impetrante -, pela perda da condição de servidores efetivos,
vedando-lhes a progressão ou promoção.
Não obstante o decurso do tempo não impeça o exercício da autotutela administrativa, a negativa
do reenquadramento do servidor como previsto no Plano de Cargos Carreira e Remuneração do
Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civill, mostra-se excepcionalmente incompatível
com os princípios da confiança e segurança jurídica, os quais devem prevalecer para preservar os
benefícios concedidos durante décadas.
Mandado de Segurança concedido.
(MS nº 1001960-43.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.818TPJUD, julgado em 13.2.2019, DJe nº 6.298 de 19.2.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADMISSÃO SEM
CONCURSO PÚBLICO, NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIOR.
CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 38/05,
DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS
SUGERIDOS EM PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ACRE.
QUADRO PROVISÓRIO EM EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. Vedação à
progressão e promoção na carreira. Plano de Cargos Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal
da Secretaria de Estado da Casa Civil. Reenquadramento indeferido. Não ocorrência da decadência
administrativa. Autotutela incompatível com os princípios da confiança e segurança jurídica.
A Emenda Constitucional do Estado do Acre nº 38/05 que criou a estabilidade extraordinária para
os servidores admitidos sem prévia aprovação em concurso público, foi declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
3.609/14, cujos efeitos afetaram diretamente a situação funcional da impetrante.
Servidora admitida sem concurso público durante a vigência da Constituição Federal anterior, já
inserida no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Administração Direta do Poder Executivo
do Estado do Acre, contando com trinta e dois anos de tempo de serviço e diversas movimentações
na carreira, conferidas aos servidores efetivos.
O Parecer da Procuradoria Geral do Estado do Acre concluiu pela manutenção dos vínculos dos
empregados públicos contratados durante a vigência da Constituição anterior e antes do período de
estabilidade excepcional - situação da impetrante -, pela perda da condição de servidores efetivos,
vedando-lhes a progressão ou promoção.
Não obstante o decurso do tempo não impeça o exercício da autotutela administrativa, a negativa
do reenquadramento da servidora como previsto no Plano de Cargos Carreira e Remuneração do
Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civill, mostra-se excepcionalmente incompatível
com os princípios da confiança e segurança jurídica, os quais devem prevalecer para preservar os
benefícios concedidos durante décadas.
Mandado de Segurança concedido.
(MS nº 1002024-53.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.819TPJUD, julgado em 13.2.2019, DJe nº 6.298 de 19.2.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA.
DE INFORMAÇÕES JUNTO A
OFERECIMENTO DE DEFESA
DENEGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBTENÇÃO
AUTORIDADE COATORA. PLEITO ATENDIDO NO
TÉCNICA E INFORMAÇÕES. PERDA DO OBJETO.
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
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1. Revela-se prejudicado o mandamus quando durante o trâmite processual o Impetrante obteve as
informações que pretendia, ensejando a perda superveniente do objeto.
2. Writ conhecido e segurança denegada. Extinção sem resolução do mérito.
(MS nº 1002511-39.2018.8.01.0900, Rel. Des. Elcio Mendes, Acórdão nº 10.817-TPJUD,
julgado em 13.2.2019, DJe nº 6.298 de 19.2.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADMISSÃO SEM
CONCURSO PÚBLICO, NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIOR.
CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 38/05,
DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS
SUGERIDOS EM PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ACRE.
QUADRO PROVISÓRIO EM EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. VEDAÇÃO À
PROGRESSÃO E PROMOÇÃO NA CARREIRA. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E
REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA
CIVIL. REENQUADRAMENTO INDEFERIDO. NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA
ADMINISTRATIVA. AUTOTUTELA INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA
CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA.
A Emenda Constitucional do Estado do Acre nº 38/05 que criou a estabilidade extraordinária para
os servidores admitidos sem prévia aprovação em concurso público, foi declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
3.609/14, cujos efeitos afetaram diretamente a situação funcional da impetrante.
Servidora admitida sem concurso público durante a vigência da Constituição Federal anterior, já
inserida no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Administração Direta do Poder Executivo
do Estado do Acre, contando com quarenta e um anos de tempo de serviço e diversas
movimentações na Carreira, conferidas aos servidores efetivos.
O Parecer da Procuradoria Geral do Estado do Acre concluiu pela manutenção dos vínculos dos
empregados públicos contratados durante a vigência da Constituição anterior e antes do período de
estabilidade excepcional - situação da impetrante -, pela perda da condição de servidores efetivos,
vedando-lhes a progressão ou promoção.
Não obstante o decurso do tempo não impeça o exercício da autotutela administrativa, a negativa
do reenquadramento da servidora como previsto no Plano de Cargos Carreira e Remuneração do
Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil, mostra-se excepcionalmente incompatível
com os princípios da confiança e segurança jurídica, os quais devem prevalecer para preservar os
benefícios concedidos durante décadas.
Mandado de Segurança concedido.
(MS nº 1001940-52.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.820TPJUD, julgado em 13.2.2019, DJe nº 6.298 de 19.2.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA É DIFERENTE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA
APTA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
REJEIÇÃO.
EVENTUAL
CONCESSÃO
DA
SEGURANÇA. PREJUÍZO FINANCEIRO. MÉRITO. CONVOCAÇÃO. PEDIDO DE
RECLASSIFICAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. DENEGAÇÃO.
1.Ausência de prova pré-constituída não se confunde com insuficiência de prova apta a comprovar
ofensa a direito líquido e certo.
2.Insta rejeitar preliminar de ilegitimidade passiva quando eventual concessão da segurança venha
causar prejuízo financeiro ao litisconsorte.
3.Não há direito líquido e certo de nomeação de candidato cuja classificação se incompatibiliza
com o número de vagas dispostas no Edital.
4.Mandado de Segurança conhecido e denegado.
(MS nº 1002147-51.2018.8.01.0000, Rel. Des. Elcio Mendes Acórdão nº 10.826-TPJUD,
julgado em 20.2.2019, DJe nº 6.302 de 25.2.2019)
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DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE
INFORMAÇÕES A RESPEITO DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS PRETÉRITOS.
INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “é legal o ato de exclusão de
candidato de concurso público quando existir omissão de informações sobre seus antecedentes
criminais, bem como inquéritos policiais, na fase do certame em que se verifica a investigação social
do candidato” (AgRg no RMS 39.700/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j.
1.10.2015).
2. Referida exclusão, todavia, pressupõe que o candidato de fato tenha ciência dos referidos
procedimentos, não sendo correto exigir-se que ele informe “dados referentes a registro de
ocorrências policiais a que nem sequer teve acesso, por supostos crimes que não chegaram a ser
investigados de nenhum modo, seja por instauração de inquérito policial, seja por meio de ação
penal”. Necessidade de distinguishing.
3. Caso dos autos no qual o impetrante foi excluído do certame em razão de ter supostamente
omitido a existência de três procedimentos policiais aos quais alegadamente teria respondido no
estado da Bahia.
4. Verificado, contudo, que os dois primeiros procedimentos foram arquivados sem a realização de
qualquer investigação, tampouco tendo sido comunicado o investigado acerca de sua existência.
Quanto ao terceiro procedimento
referente a porte ilegal de arma de fogo , resultou provado nos
autos que sua ocorrência de deu após o prazo de entrega de informações no âmbito da fase de
investigação social, sendo ilógico cogitar em omissão de declaração de fato superveniente. Ademais,
demonstrado que o mencionado inquérito foi posteriormente arquivado por absoluta atipicidade da
conduta do impetrante.
5. Recente precedente deste Sodalício, no mesmo diapasão, em caso similar (TJAC, Mandado de
Segurança nº 1001753-44.2018.8.01.0000. Pleno Jurisdicional. Rel. Des. Samoel Evangelista. J.
14.11.2018).
6. Segurança concedida.
(MS nº 1001943-07.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.825TPJUD, julgado em 20.2.2019, DJe nº 6.303 de 26.2.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CARGO EFETIVO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ETAPA DE EXAMES
MÉDICOS E TOXICOLÓGICOS. INCOMPLETUDE DOS LAUDOS MÉDICOS DA
DOENÇA DE CHAGAS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam: de acordo com o entendimento majoritário deste
Tribunal, exemplificado pelo julgamento do MS 1000134-79.2018.8.01.0000, “os impetrados
ostentam, em conjunto, legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da ação mandamental,
posto que independentemente de terem delegado as atividades de execução das provas do concurso
público a ente especializado, permanece com a entidade pública contratante a responsabilidade pela
regularidade do processo de seleção, inclusive para a convocação dos exames e homologação dos
resultados da etapa de inspeção de saúde, prevista na segunda fase”.
2. Sustenta o Impetrante ter direito líquido e certo a participar das demais fases do concurso
público para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Acre, pois,
alegadamente, apresentou toda a documentação exigida pelo edital, reputando injusta a eliminação
pela ausência da apresentação da sorologia da Doença de Chagas.
3. Pela análise do acervo processual, é certo que o Impetrante foi prejudicado pela falha na
prestação do serviço do Laboratório Público do Município de Porto Velho/RO, não tendo
concorrido para a consumação do prazo sem a exibição da sorologia da Doença de Chagas. Está
claro que o candidato agiu com boa-fé e lealdade com a Administração Pública, tanto é assim que,
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sem demora, informou a necessidade de apresentar exames complementares (o que, frise-se, tem
respaldo no próprio do edital de abertura), ao tempo que diligenciou para conseguir a emissão do
laudo faltante em laboratório particular, apresentando-o no ato de interposição do pedido de revisão
do resultado preliminar da fase de exames médicos.
4. A eliminação do Impetrante contrariou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo,
dessa maneira, permitido o controle judicial dos atos administrativos no tocante à adequação do
edital de abertura de concurso público aos ditames da Constituição Federal (princípios e regras) e
da legislação infraconstitucional. Logo, se o mérito do ato administrativo (conveniência e
oportunidade) ofender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desponta, nesse instante,
margem para a sindicabilidade pelo Poder Judiciário, no propósito de restabelecer a própria
legalidade do ato impugnado.
5. Quanto à culpa de terceiros pela incompletude dos exames médicos, o TJAC confirmou o
entendimento de que o candidato não pode ser penalizado por erro do laboratório, visto que não é
razoável nem proporcional exigir-lhe conhecimentos técnicos que extrapolam os saberes do homem
médio. Precedentes: Apelação 0700222-90.2018.8.01.0001 e Apelação 070090797.2018.8.01.0001.
Nessa linha de pensamento, o Impetrante tem direito líquido e certo a permanecer no certame, em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, anulando-se, assim, o ato
administrativo que resultou na eliminação do concurso por inaptidão para que seja feita nova
avaliação da sorologia da Doença de Chagas.
6. Segurança concedida.
(MS nº 0100350-02.2017.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.791-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.275 de 16.1.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ACRE. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS
ADMINISTRATIVOS. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. EXIGÊNCIA DE O INTERESSADO
POSSUIR, NO ATO DA INSCRIÇÃO, GRADUAÇÃO DE PRAÇA DE SUBTENENTE,
BEM COMO SER DA TURMA DE 1993, CONFORME PORTARIA QUE ESTABELECE
AS DIRETRIZES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INEXISTÊNCIA DE ATO
ILEGAL OU ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA.
1. A exigência de o interessado possuir, no ato da inscrição no Curso de Habilitação de Oficiais
Administrativos, a graduação de praça de subtenente, além do curso ser direcionado aos subtenentes
da “turma de 1993”, conforme as diretrizes e normas editalícias contidas em portaria, não
representa prática de ato ilegal ou abusivo, já que está de acordo com o disposto no art. 42, da
Constituição Federal e no art. 14, da própria Lei n.º 6.880/80, que dispõe sobre o Estatuto dos
Militares e estabelece que a carreira se assenta nos pilares da hierarquia e disciplina, institutos estes
que devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares.
2. Sendo legítima a disposição normativa do ato convocatório que prevê a exigência de o
interessado apresentar, no ato da inscrição no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, a
graduação de praça de subtenente, bem como pertencer à turma de 1993, o que não é o caso do
Impetrante, uma vez que, quando de sua inscrição, em 12/12/2017, o mesmo ainda era identificado
com a graduação de praça de 1º SGT BM, além de pertencer à turma de 1994, forçoso é
reconhecer a ausência de direito líquido e certo à sua inclusão no curso em questão.
3. Segurança denegada.
(MS nº 1000027-35.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.793-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.275 de 16.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DO ACRE. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. FASE DE INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL E SOCIAL. CANDIDATO CONTRAINDICADO. ELIMINAÇÃO DO
CERTAME. FALTA DE IDONEIDADE MORAL. PRÁTICA DE ATO DE VIOLÊNCIA.
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CUMPRIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL. EDITAL COMO LEI DO CONCURSO.
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE CONFIGURADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O ato de eliminação do candidato em concurso público, na fase de investigação criminal e
social, por constatação da existência de transação penal, viola os Princípios da razoabilidade e da
presunção de inocência. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1701572/RO.
2. No caso, o impetrante foi considerado contraindicado pela banca examinadora do certame na fase
de investigação social e criminal em razão da existência de Ação Penal por violência doméstica,
com denúncia recebida em 18/11/2011, na qual teve sua punibilidade extinta, em decorrência de
sursis, com a extinção de sua punibilidade e o arquivamento definitivo da referida ação em
07/08/2014.
3. Consoante entendimento do STJ não se pode excluir candidato de concurso público quando a
extinção da punibilidade deu-se pelo cumprimento das condições pactuadas judicialmente (AgInt no
REsp 1701527/RO, Rel Ministro Mauro Campbell Marques, segunda Turma, julgado em
24/04/2018, DJe 03/05/2018).
4. Segurança concedida.
(MS nº 1001928-38.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.797-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.275 de 16.1.2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
TÉCNICO
DE
ÓRTESE
E PRÓTESE
ORTOPÉDICA.
CANDIDATA APROVADA NA 1ª COLOCAÇÃO. CERTAME. PRAZO. TÉRMINO..
NOMEAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E
IMPREVISÍVEL.
PROVA.
AUSÊNCIA.
PRECEDENTE
DESTE
ÓRGÃO
PLENO
JURISDICIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Submetida a Impetrante às regras do Edital n.º 002 SGA/SESACRE, de 01 de novembro de
2013, concorreu à vaga disponível ao cargo de técnico em Órtese e Prótese Ortopédica (município
de Sena Madureira), classificada na 1ª posição, ou seja, dentro do número de vagas, caracterizado o
direito líquido e certo à nomeação.
2. Em razão do término do prazo de validade do concurso, ressoa o direito líquido e certo à
nomeação da candidata, não havendo falar na escassez de recursos a obstar a pretensão da
Impetrante, a teor da motivação deste decisum.
3. Embora o esforço argumentativo das autoridades Impetradas, com as informações não adveio o
ato administrativo motivado da situação excepcional, superveniente, imprevisível, grave e necessária
da recusa da contratação do Impetrante atribuída ao limite extrapolado de gastos com pessoal, a
teor dos arts. 22, parágrafo único, IV e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal bem como ausente
prova da observância e providências pelas autoridades indicadas coatoras ao art. 169, § 1º, I e II
(abertura de concurso publico) e § 3º, I e II, da Constituição Federal, com redação da Emenda
Constitucional n.º 19, de 1998 em combinação com a Lei Complementar n.º 167, de 4 de maio
de 2000
Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Segurança concedida.
(MS nº 1001529-09.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.779TPJUD, julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO
COMBATENTE.
FASE
DE
INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL
E
SOCIAL.
CONTRAINDICAÇÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. CONDUTA INCOMPATÍVEL.
VIDA PREGRESSA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ATUAL CUMPRIMENTO DE
PENA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AFASTADO. PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA MORALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. Desprovido de qualquer reparo o ato administrativo que sobrepôs o princípio da vinculação ao
edital e da moralidade ao da presunção de inocência ante o debate centrado em processo criminal
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no qual condenado tornando adequada previsão em edital quanto à hipótese de exclusão do
candidato do certame..
2. Em vista de sentença condenatória em desfavor do Impetrante, além de conduta social
incompatível com o cargo de policial militar que exige lisura e imaculado comportamento social do
candidato.
3. Denegação da segurança.
(MS nº 1001664-21.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.770TPJUD, julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO
COMBATENTE.
FASE
DE
INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL
E
SOCIAL.
CONTRAINDICAÇÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. CONDUTA INCOMPATÍVEL
COM O CARGO. VIDA PREGRESSA. INFORMAÇÕES. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA MORALIDADE.
PONDERAÇÃO DE VALORES. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. A omissão
embora involuntária
de dados e informações, pelo candidato, quando da fase de
investigação social e criminal, acarreta violação ao dever de veracidade e honestidade para com a
administração pública.
2. Necessária ponderação de valores entre o princípio da presunção de inocência e os princípios
da vinculação ao edital e da moralidade porque, embora ausente sentença condenatória em quaisquer
dos processos em desfavor do Impetrante, de outro lado, exsurge conduta social incompatível com o
cargo de policial militar, que exige lisura e imaculado comportamento social do candidato.
3. Denegação da segurança.
(MS nº 1001671-13.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.769TPJUD, julgado em 12.2.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO
SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. PROCESSO JUDICIAL. RÉU. ABSOLVIÇÃO.
FATOS SOCIAIS DESABONADORES. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
PRINCÍPIOS. VIOLAÇÃO. FALTA. ORDEM CONCEDIDA.
a) Ausente condenação para fundamentar contraindicação do candidato no certame, ainda que pelo
critério social de vez que, absolvido no processo judicial, presumida a inocência em relação a todos
os fatos contra ele alegados no processo, afastando a conduta social reprovável por fato que,
reconhecido em sentença, ele não praticou. Ademais, não trazem as autoridades coatoras quaisquer
fatos que desabonem o Impetrante ao cargo pelo critério social.
b) Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(..) 3. A jurisprudência da Corte firmou
o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público
de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença
condenatória.(...) (AgInt no RMS 54.053/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)”
c) Caso concreto desprovido de qualquer violação aos princípios da vinculação ao edital, isonomia
e vedação de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.
d) Segurança concedida.
(MS nº 1001868-65.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.782TPJUD, julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICO EM
CONTABILIDADE.
1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual (Técnico em Contabilidade),
admitida em 10/07/1985, sem concurso público, cujo objeto é o reenquadramento de acordo com as
disposições do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores da Secretaria de
Estado da Casa Civil
SECC, Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março de 2017.
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PRELIMINARES DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA,
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA RELATIVA
AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ENQUADRAMENTO NA LEI
N. 3.231/2017. REJEIÇÃO.
2. É cediço que deve ser considerado para fins de impetração e consequente contagem do prazo
decadencial, o ato administrativo de efeitos concretos consistente no indeferimento do pedido de
reenquadramento formulado pela impetrante, conforme se vê da página 35 e não o início da
vigência do PCCR.
3. Competia à autoridade impetrada e ao Estado do Acre a indicação dos eventuais pontos de
similitude entre a Lei Federal n. 3.780/60 e a Lei Estadual n. 3.231/2017, sem o que resta
interditada a aplicação da súmula STF n. 270 à espécie. É certo, ademais, que a impetrante não
impugna enquadramento, mas a ausência dele, em decorrência da aplicação do parecer PGE n.
2015.006.000132-6. Nesse cenário, o desfecho do mandado de segurança submete-se à prova préconstituída.
4. A decisão que indeferiu o reenquadramento da impetrante não se fiou como motivo
determinante na eventual não-aderência da servidora ao PCCR da Casa Civil e, sim, nas disposições
do Parecer PGE n. 2015.006.000132-6. Ademais, a prova pré-constituída, como reconhecido pela
própria autoridade impetrada e pelo Estado do Acre, dá conta de que a impetrante está lotada na
Secretaria de Estado da Casa Civil.
CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 06/10/1983 E ANTERIOR A 05/10/1988. EMPREGO
PÚBLICO. PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE À LUZ
DA CARTA POLÍTICA DE 1967/69. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ART. 19 DO
ADCT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 39/93. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS
SERVIDORES ESTADUAIS. TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADOS COM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2005.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609/AC. PARECER/PGE NO
PROCESSO 2015.006.000132-6.
5. É assente que a Constituição Federal de 1967/69 possibilitava a ocupação de empregos públicos
sem a prévia aprovação em concurso público, razão pela qual descabe falar atualmente em ofensa ao
art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do
Supremo Tribunal Federal.
6. A Constituição Federal de 1988 não apenas dispôs que a investidura em cargo ou emprego
público dependeria de aprovação prévia em concurso público, como também estabeleceu a primazia
do regime estatutário.
7. O art. 19 do ADCT dispôs sobre a estabilidade excepcional, com contornos próprios e
inconfundíveis com a estabilidade versada no art. 41 da Constituição Federal. Tanto isso é
verdadeiro que o § 1º do art. 19 estabeleceu que o tempo de serviço prestado nas condições do
caput seriam considerados como títulos em concurso público para fins de efetivação.
8. Com o advento da Lei Complementar Estadual n. 39/93, foram “criados no âmbito do Poder
Executivo tantos cargos quantos forem os empregos ocupados pelos atuais servidores”. Ademais, os
servidores admitidos sem concurso público foram incluídos em quadro provisório
em extinção.
9. A década de 1990 foi marcada pela celebração de Termos de Ajustamento de Conduta com o
Ministério Público do Trabalho e o posterior ajuizamento de ações de execução de título
extrajudicial, no entanto, o ponto comum a todos esses processos era de que se insurgia apenas em
face das contratações posteriores à Constituição Federal de 1988.
10. Entrementes, em 2005, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Acre promulgou a
Emenda Constitucional nº 38/2005, que acresceu ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Acre o artigo 37, por meio da qual se criou a figura do
servidor ou empregado efetivado extraordinariamente.
11. Todavia, a Emenda Constitucional n. 38/2005 teve sua inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3609, em 05/02/2014.
12. Em decorrência desse julgamento e em atendimento à consulta que lhe fora formulada pelo
Secretário de Estado de Gestão Administrativa, a Procuradoria Geral do Estado emitiu parecer no
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processo 2015.006.000132-6, no qual expôs o tratamento a ser dispensado à situação funcional dos
servidores de acordo com diversos cenários.
13. Extrai-se do item “c” da conclusão do parecer que deveriam permanecer inalterados os vínculos
firmados com os empregados públicos contratados em momento anterior à Constituição Federal de
1988 seja porque não abrangidos pelo controle de constitucionalidade seja porque a forma de
provimento afigurava-se compatível com o regime constitucional de 1967/69.
14. Todavia, no item “e” a Procuradoria Geral do Estado opinou que os servidores apontados nos
itens anteriores perdessem, a partir do fim do prazo da modulação dos efeitos do julgamento da
ADI n. 3.609, ou seja, 19.02.2015, a efetividade proporcionada pela Emenda (in)Constitucional n.
38/2005 e retornassem à disciplina dos arts. 282, 284 e 285 da Lei Complementar n. 39/93, em
decorrência do efeito repristinatório, de sorte que lhes passou a ser vedada a progressão ou
promoção no respectivo plano de cargos, carreiras e remuneração.
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA
CASA CIVIL. ART. 30. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA ANTERIOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 38/2005. REENQUADRAMENTO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
15. A despeito dos arts. 282 e seguintes da Lei Complementar n. 39/93 e da jurisprudência do
STF, a impetrante não apenas foi inserida na carreira pública, como sofreu movimentações
horizontais e verticais, que somente seriam reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que
acessaram os cargos públicos por força de concurso público. É dizer, em momento muito anterior à
Emenda n. 38/2005 à Constituição do Estado do Acre, o Estado do Acre fez inserir a impetrante
no Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo e, posteriormente, no
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Administração Direta do Poder Executivo do Estado
do Acre.
16. Afigura-se que a conduta estatal, a pretexto do controle de constitucionalidade exercido na ADI
n. 3.609, em obstar a aplicação das disposições da Lei Complementar Estadual n. 67/99, não se
apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à
confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado.
17. Por outro lado, é forçoso reconhecer que o direito liquido e certo da impetrante ao
reenquadramento baseado no artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017, não autoriza a acolhida
integral do pedido, haja vista que o anexo X não contém previsão acerca do posicionamento do
servidor na referência 3.
18. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1001987-26.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.702-TPJUD,
julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
AGENTE
ADMINISTRATIVO.
1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual (Agente Administrativo), admitida
em 13/05/1986, sem concurso público, cujo objeto é o reenquadramento de acordo com as
disposições do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores da Secretaria de
Estado da Casa Civil
SECC, Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março de 2017.
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA,
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA RELATIVA
AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ENQUADRAMENTO NA LEI
N. 3.231/2017. REJEIÇÃO.
2. É cediço que deve ser considerado para fins de impetração e consequente contagem do prazo
decadencial, o ato administrativo de efeitos concretos consistente no indeferimento do pedido de
reenquadramento formulado pela impetrante, conforme se vê da página 38 e não o início da
vigência do PCCR.
3. Competia à autoridade impetrada e ao Estado do Acre a indicação dos eventuais pontos de
similitude entre a Lei Federal n. 3.780/60 e a Lei Estadual n. 3.231/2017, sem o que resta
interditada a aplicação da súmula STF n. 270 à espécie. É certo, ademais, que a impetrante não
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impugna enquadramento, mas a ausência dele, em decorrência da aplicação do parecer PGE n.
2015.006.000132-6. Nesse cenário, o desfecho do mandado de segurança submete-se à prova préconstituída.
4. A decisão que indeferiu o reenquadramento da impetrante não se fiou como motivo
determinante na eventual não-aderência da servidora ao PCCR da Casa Civil e, sim, nas disposições
do Parecer PGE n. 2015.006.000132-6. Ademais, a prova pré-constituída, como reconhecido pela
própria autoridade impetrada e pelo Estado do Acre, dá conta de que a impetrante está lotada na
Secretaria de Estado da Casa Civil.
CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 06/10/1983 E ANTERIOR A 05/10/1988. EMPREGO
PÚBLICO. PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE À LUZ
DA CARTA POLÍTICA DE 1967/69. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ART. 19 DO
ADCT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 39/93. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS
SERVIDORES ESTADUAIS. TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADOS COM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2005.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609/AC. PARECER/PGE NO
PROCESSO 2015.006.000132-6.
5. É assente que a Constituição Federal de 1967/69 possibilitava a ocupação de empregos públicos
sem a prévia aprovação em concurso público, razão pela qual descabe falar atualmente em ofensa ao
art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do
Supremo Tribunal Federal.
6. A Constituição Federal de 1988 não apenas dispôs que a investidura em cargo ou emprego
público dependeria de aprovação prévia em concurso público, como também estabeleceu a primazia
do regime estatutário.
7. O art. 19 do ADCT dispôs sobre a estabilidade excepcional, com contornos próprios e
inconfundíveis com a estabilidade versada no art. 41 da Constituição Federal. Tanto isso é
verdadeiro que o § 1º do art. 19 estabeleceu que o tempo de serviço prestado nas condições do
caput seriam considerados como títulos em concurso público para fins de efetivação.
8. Com o advento da Lei Complementar Estadual n. 39/93, foram “criados no âmbito do Poder
Executivo tantos cargos quantos forem os empregos ocupados pelos atuais servidores”. Ademais, os
servidores admitidos sem concurso público foram incluídos em quadro provisório
em extinção.
9. A década de 1990 foi marcada pela celebração de Termos de Ajustamento de Conduta com o
Ministério Público do Trabalho e o posterior ajuizamento de ações de execução de título
extrajudicial, no entanto, o ponto comum a todos esses processos era de que se insurgia apenas em
face das contratações posteriores à Constituição Federal de 1988.
10. Entrementes, em 2005, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Acre promulgou a
Emenda Constitucional nº 38/2005, que acresceu ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Acre o artigo 37, por meio da qual se criou a figura do
servidor ou empregado efetivado extraordinariamente.
11. Todavia, a Emenda Constitucional n. 38/2005 teve sua inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3609, em 05/02/2014.
12. Em decorrência desse julgamento e em atendimento à consulta que lhe fora formulada pelo
Secretário de Estado de Gestão Administrativa, a Procuradoria Geral do Estado emitiu parecer no
processo 2015.006.000132-6, no qual expôs o tratamento a ser dispensado à situação funcional dos
servidores de acordo com diversos cenários.
13. Extrai-se do item “c” da conclusão do parecer que deveriam permanecer inalterados os vínculos
firmados com os empregados públicos contratados em momento anterior à Constituição Federal de
1988 seja porque não abrangidos pelo controle de constitucionalidade seja porque a forma de
provimento afigurava-se compatível com o regime constitucional de 1967/69.
14. Todavia, no item “e” a Procuradoria Geral do Estado opinou que os servidores apontados nos
itens anteriores perdessem, a partir do fim do prazo da modulação dos efeitos do julgamento da
ADI n. 3.609, ou seja, 19.02.2015, a efetividade proporcionada pela Emenda (in)Constitucional n.
38/2005 e retornassem à disciplina dos arts. 282, 284 e 285 da Lei Complementar n. 39/93, em
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decorrência do efeito repristinatório, de sorte que lhes passou a ser vedada a progressão ou
promoção no respectivo plano de cargos, carreiras e remuneração.
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA
CASA CIVIL. ART. 30. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA ANTERIOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 38/2005. REENQUADRAMENTO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
15. A despeito dos arts. 282 e seguintes da Lei Complementar n. 39/93 e da jurisprudência do
STF, a impetrante não apenas foi inserida na carreira pública, como sofreu movimentações
horizontais e verticais, que somente seriam reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que
acessaram os cargos públicos por força de concurso público. É dizer, em momento muito anterior à
Emenda n. 38/2005 à Constituição do Estado do Acre, o Estado do Acre fez inserir a impetrante
no Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo e, posteriormente, no
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Administração Direta do Poder Executivo do Estado
do Acre.
16. Afigura-se que a conduta estatal, a pretexto do controle de constitucionalidade exercido na ADI
n. 3.609, em obstar a aplicação das disposições da Lei Complementar Estadual n. 67/99, não se
apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à
confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado.
17. Por outro lado, é forçoso reconhecer que o direito liquido e certo da impetrante ao
reenquadramento baseado no artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017, não autoriza a acolhida
integral do pedido, haja vista que o anexo X não contém previsão acerca do posicionamento do
servidor na referência 3.
18. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1001988-11.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.703-TPJUD,
julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICO EM
CONTABILIDADE.
1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual (Técnico em Contabilidade),
admitida em 12/05/1986, sem concurso público, cujo objeto é o reenquadramento de acordo com as
disposições do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores da Secretaria de
Estado da Casa Civil
SECC, Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março de 2017.
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA,
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA RELATIVA
AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ENQUADRAMENTO NA LEI
N. 3.231/2017. REJEIÇÃO.
2. É cediço que deve ser considerado para fins de impetração e consequente contagem do prazo
decadencial, o ato administrativo de efeitos concretos consistente no indeferimento do pedido de
reenquadramento formulado pela impetrante, conforme se vê da página 37 e não o início da
vigência do PCCR.
3. Competia à autoridade impetrada e ao Estado do Acre a indicação dos eventuais pontos de
similitude entre a Lei Federal n. 3.780/60 e a Lei Estadual n. 3.231/2017, sem o que resta
interditada a aplicação da súmula STF n. 270 à espécie. É certo, ademais, que a impetrante não
impugna enquadramento, mas a ausência dele, em decorrência da aplicação do parecer PGE n.
2015.006.000132-6. Nesse cenário, o desfecho do mandado de segurança submete-se à prova préconstituída.
4. A decisão que indeferiu o reenquadramento da impetrante não se fiou como motivo
determinante na eventual não-aderência da servidora ao PCCR da Casa Civil e, sim, nas disposições
do Parecer PGE n. 2015.006.000132-6. Ademais, a prova pré-constituída, como reconhecido pela
própria autoridade impetrada e pelo Estado do Acre, dá conta de que a impetrante está lotada na
Secretaria de Estado da Casa Civil.
CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 06/10/1983 E ANTERIOR A 05/10/1988. EMPREGO
PÚBLICO. PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE À LUZ
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DA CARTA POLÍTICA DE 1967/69. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ART. 19 DO
ADCT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 39/93. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS
SERVIDORES ESTADUAIS. TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADOS COM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2005.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609/AC. PARECER/PGE NO
PROCESSO 2015.006.000132-6.
5. É assente que a Constituição Federal de 1967/69 possibilitava a ocupação de empregos públicos
sem a prévia aprovação em concurso público, razão pela qual descabe falar atualmente em ofensa ao
art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do
Supremo Tribunal Federal.
6. A Constituição Federal de 1988 não apenas dispôs que a investidura em cargo ou emprego
público dependeria de aprovação prévia em concurso público, como também estabeleceu a primazia
do regime estatutário.
7. O art. 19 do ADCT dispôs sobre a estabilidade excepcional, com contornos próprios e
inconfundíveis com a estabilidade versada no art. 41 da Constituição Federal. Tanto isso é
verdadeiro que o § 1º do art. 19 estabeleceu que o tempo de serviço prestado nas condições do
caput seriam considerados como títulos em concurso público para fins de efetivação.
8. Com o advento da Lei Complementar Estadual n. 39/93, foram “criados no âmbito do Poder
Executivo tantos cargos quantos forem os empregos ocupados pelos atuais servidores”. Ademais, os
servidores admitidos sem concurso público foram incluídos em quadro provisório
em extinção.
9. A década de 1990 foi marcada pela celebração de Termos de Ajustamento de Conduta com o
Ministério Público do Trabalho e o posterior ajuizamento de ações de execução de título
extrajudicial, no entanto, o ponto comum a todos esses processos era de que se insurgia apenas em
face das contratações posteriores à Constituição Federal de 1988.
10. Entrementes, em 2005, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Acre promulgou a
Emenda Constitucional nº 38/2005, que acresceu ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Acre o artigo 37, por meio da qual se criou a figura do
servidor ou empregado efetivado extraordinariamente.
11. Todavia, a Emenda Constitucional n. 38/2005 teve sua inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3609, em 05/02/2014.
12. Em decorrência desse julgamento e em atendimento à consulta que lhe fora formulada pelo
Secretário de Estado de Gestão Administrativa, a Procuradoria Geral do Estado emitiu parecer no
processo 2015.006.000132-6, no qual expôs o tratamento a ser dispensado à situação funcional dos
servidores de acordo com diversos cenários.
13. Extrai-se do item “c” da conclusão do parecer que deveriam permanecer inalterados os vínculos
firmados com os empregados públicos contratados em momento anterior à Constituição Federal de
1988 seja porque não abrangidos pelo controle de constitucionalidade seja porque a forma de
provimento afigurava-se compatível com o regime constitucional de 1967/69.
14. Todavia, no item “e” a Procuradoria Geral do Estado opinou que os servidores apontados nos
itens anteriores perdessem, a partir do fim do prazo da modulação dos efeitos do julgamento da
ADI n. 3.609, ou seja, 19.02.2015, a efetividade proporcionada pela Emenda (in)Constitucional n.
38/2005 e retornassem à disciplina dos arts. 282, 284 e 285 da Lei Complementar n. 39/93, em
decorrência do efeito repristinatório, de sorte que lhes passou a ser vedada a progressão ou
promoção no respectivo plano de cargos, carreiras e remuneração.
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA
CASA CIVIL. ART. 30. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA ANTERIOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 38/2005. REENQUADRAMENTO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
15. A despeito dos arts. 282 e seguintes da Lei Complementar n. 39/93 e da jurisprudência do
STF, a impetrante não apenas foi inserida na carreira pública, como sofreu movimentações
horizontais e verticais, que somente seriam reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que
acessaram os cargos públicos por força de concurso público. É dizer, em momento muito anterior à
Emenda n. 38/2005 à Constituição do Estado do Acre, o Estado do Acre fez inserir a impetrante
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no Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo e, posteriormente, no
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Administração Direta do Poder Executivo do Estado
do Acre.
16. Afigura-se que a conduta estatal, a pretexto do controle de constitucionalidade exercido na ADI
n. 3.609, em obstar a aplicação das disposições da Lei Complementar Estadual n. 67/99, não se
apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à
confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado.
17. Por outro lado, é forçoso reconhecer que o direito liquido e certo da impetrante ao
reenquadramento baseado no artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017, não autoriza a acolhida
integral do pedido, haja vista que o anexo X não contém previsão acerca do posicionamento do
servidor na referência 3.
18. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1001995-03.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.704-TPJUD,
julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
AUXILIAR
OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS.
1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual (Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos), admitida em 02/01/1984, sem concurso público, cujo objeto é o reenquadramento de
acordo com as disposições do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores
da Secretaria de Estado da Casa Civil
SECC, Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março de 2017.
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA,
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA RELATIVA
AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ENQUADRAMENTO NA LEI
N. 3.231/2017. REJEIÇÃO.
2. É cediço que deve ser considerado para fins de impetração e consequente contagem do prazo
decadencial, o ato administrativo de efeitos concretos consistente no indeferimento do pedido de
reenquadramento formulado pela impetrante, conforme se vê da página 34 e não o início da
vigência do PCCR.
3. Competia à autoridade impetrada e ao Estado do Acre a indicação dos eventuais pontos de
similitude entre a Lei Federal n. 3.780/60 e a Lei Estadual n. 3.231/2017, sem o que resta
interditada a aplicação da súmula STF n. 270 à espécie. É certo, ademais, que a impetrante não
impugna enquadramento, mas a ausência dele, em decorrência da aplicação do parecer PGE n.
2015.006.000132-6. Nesse cenário, o desfecho do mandado de segurança submete-se à prova préconstituída.
4. A decisão que indeferiu o reenquadramento da impetrante não se fiou como motivo
determinante na eventual não-aderência da servidora ao PCCR da Casa Civil e, sim, nas disposições
do Parecer PGE n. 2015.006.000132-6. Ademais, a prova pré-constituída, como reconhecido pela
própria autoridade impetrada e pelo Estado do Acre, dá conta de que a impetrante está lotada na
Secretaria de Estado da Casa Civil.
CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 06/10/1983 E ANTERIOR A 05/10/1988. EMPREGO
PÚBLICO. PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE À LUZ
DA CARTA POLÍTICA DE 1967/69. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ART. 19 DO
ADCT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 39/93. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS
SERVIDORES ESTADUAIS. TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADOS COM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2005.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609/AC. PARECER/PGE NO
PROCESSO 2015.006.000132-6.
5. É assente que a Constituição Federal de 1967/69 possibilitava a ocupação de empregos públicos
sem a prévia aprovação em concurso público, razão pela qual descabe falar atualmente em ofensa ao
art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do
Supremo Tribunal Federal.
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6. A Constituição Federal de 1988 não apenas dispôs que a investidura em cargo ou emprego
público dependeria de aprovação prévia em concurso público, como também estabeleceu a primazia
do regime estatutário.
7. O art. 19 do ADCT dispôs sobre a estabilidade excepcional, com contornos próprios e
inconfundíveis com a estabilidade versada no art. 41 da Constituição Federal. Tanto isso é
verdadeiro que o § 1º do art. 19 estabeleceu que o tempo de serviço prestado nas condições do
caput seriam considerados como títulos em concurso público para fins de efetivação.
8. Com o advento da Lei Complementar Estadual n. 39/93, foram “criados no âmbito do Poder
Executivo tantos cargos quantos forem os empregos ocupados pelos atuais servidores”. Ademais, os
servidores admitidos sem concurso público foram incluídos em quadro provisório
em extinção.
9. A década de 1990 foi marcada pela celebração de Termos de Ajustamento de Conduta com o
Ministério Público do Trabalho e o posterior ajuizamento de ações de execução de título
extrajudicial, no entanto, o ponto comum a todos esses processos era de que se insurgia apenas em
face das contratações posteriores à Constituição Federal de 1988.
10. Entrementes, em 2005, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Acre promulgou a
Emenda Constitucional nº 38/2005, que acresceu ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Acre o artigo 37, por meio da qual se criou a figura do
servidor ou empregado efetivado extraordinariamente.
11. Todavia, a Emenda Constitucional n. 38/2005 teve sua inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3609, em 05/02/2014.
12. Em decorrência desse julgamento e em atendimento à consulta que lhe fora formulada pelo
Secretário de Estado de Gestão Administrativa, a Procuradoria Geral do Estado emitiu parecer no
processo 2015.006.000132-6, no qual expôs o tratamento a ser dispensado à situação funcional dos
servidores de acordo com diversos cenários.
13. Extrai-se do item “c” da conclusão do parecer que deveriam permanecer inalterados os vínculos
firmados com os empregados públicos contratados em momento anterior à Constituição Federal de
1988 seja porque não abrangidos pelo controle de constitucionalidade seja porque a forma de
provimento afigurava-se compatível com o regime constitucional de 1967/69.
14. Todavia, no item “e” a Procuradoria Geral do Estado opinou que os servidores apontados nos
itens anteriores perdessem, a partir do fim do prazo da modulação dos efeitos do julgamento da
ADI n. 3.609, ou seja, 19.02.2015, a efetividade proporcionada pela Emenda (in)Constitucional n.
38/2005 e retornassem à disciplina dos arts. 282, 284 e 285 da Lei Complementar n. 39/93, em
decorrência do efeito repristinatório, de sorte que lhes passou a ser vedada a progressão ou
promoção no respectivo plano de cargos, carreiras e remuneração.
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA
CASA CIVIL. ART. 30. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA ANTERIOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 38/2005. REENQUADRAMENTO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
15. A despeito dos arts. 282 e seguintes da Lei Complementar n. 39/93 e da jurisprudência do
STF, a impetrante não apenas foi inserida na carreira pública, como sofreu movimentações
horizontais e verticais, que somente seriam reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que
acessaram os cargos públicos por força de concurso público. É dizer, em momento muito anterior à
Emenda n. 38/2005 à Constituição do Estado do Acre, o Estado do Acre fez inserir a impetrante
no Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo e, posteriormente, no
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Administração Direta do Poder Executivo do Estado
do Acre.
16. Afigura-se que a conduta estatal, a pretexto do controle de constitucionalidade exercido na ADI
n. 3.609, em obstar a aplicação das disposições da Lei Complementar Estadual n. 67/99, não se
apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à
confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado.
17. Segurança concedida.
(MS nº 1001998-55.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.705-TPJUD,
julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
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MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
AUXILIAR
OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS.
1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual (Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos), admitida em 01/08/1984, sem concurso público, cujo objeto é o reenquadramento de
acordo com as disposições do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores
da Secretaria de Estado da Casa Civil
SECC, Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março de 2017.
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA,
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA RELATIVA
AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ENQUADRAMENTO NA LEI
N. 3.231/2017. REJEIÇÃO.
2. É cediço que deve ser considerado para fins de impetração e consequente contagem do prazo
decadencial, o ato administrativo de efeitos concretos consistente no indeferimento do pedido de
reenquadramento formulado pela impetrante, conforme se vê da página 34 e não o início da
vigência do PCCR.
3. Competia à autoridade impetrada e ao Estado do Acre a indicação dos eventuais pontos de
similitude entre a Lei Federal n. 3.780/60 e a Lei Estadual n. 3.231/2017, sem o que resta
interditada a aplicação da súmula STF n. 270 à espécie. É certo, ademais, que a impetrante não
impugna enquadramento, mas a ausência dele, em decorrência da aplicação do parecer PGE n.
2015.006.000132-6. Nesse cenário, o desfecho do mandado de segurança submete-se à prova préconstituída.
4. A decisão que indeferiu o reenquadramento da impetrante não se fiou como motivo
determinante na eventual não-aderência da servidora ao PCCR da Casa Civil e, sim, nas disposições
do Parecer PGE n. 2015.006.000132-6. Ademais, a prova pré-constituída, como reconhecido pela
própria autoridade impetrada e pelo Estado do Acre, dá conta de que a impetrante está lotada na
Secretaria de Estado da Casa Civil.
CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 06/10/1983 E ANTERIOR A 05/10/1988. EMPREGO
PÚBLICO. PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE À LUZ
DA CARTA POLÍTICA DE 1967/69. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ART. 19 DO
ADCT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 39/93. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS
SERVIDORES ESTADUAIS. TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADOS COM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2005.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609/AC. PARECER/PGE NO
PROCESSO 2015.006.000132-6.
5. É assente que a Constituição Federal de 1967/69 possibilitava a ocupação de empregos públicos
sem a prévia aprovação em concurso público, razão pela qual descabe falar atualmente em ofensa ao
art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do
Supremo Tribunal Federal.
6. A Constituição Federal de 1988 não apenas dispôs que a investidura em cargo ou emprego
público dependeria de aprovação prévia em concurso público, como também estabeleceu a primazia
do regime estatutário.
7. O art. 19 do ADCT dispôs sobre a estabilidade excepcional, com contornos próprios e
inconfundíveis com a estabilidade versada no art. 41 da Constituição Federal. Tanto isso é
verdadeiro que o § 1º do art. 19 estabeleceu que o tempo de serviço prestado nas condições do
caput seriam considerados como títulos em concurso público para fins de efetivação.
8. Com o advento da Lei Complementar Estadual n. 39/93, foram “criados no âmbito do Poder
Executivo tantos cargos quantos forem os empregos ocupados pelos atuais servidores”. Ademais, os
servidores admitidos sem concurso público foram incluídos em quadro provisório
em extinção.
9. A década de 1990 foi marcada pela celebração de Termos de Ajustamento de Conduta com o
Ministério Público do Trabalho e o posterior ajuizamento de ações de execução de título
extrajudicial, no entanto, o ponto comum a todos esses processos era de que se insurgia apenas em
face das contratações posteriores à Constituição Federal de 1988.
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10. Entrementes, em 2005, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Acre promulgou a
Emenda Constitucional nº 38/2005, que acresceu ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Acre o artigo 37, por meio da qual se criou a figura do
servidor ou empregado efetivado extraordinariamente.
11. Todavia, a Emenda Constitucional n. 38/2005 teve sua inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3609, em 05/02/2014.
12. Em decorrência desse julgamento e em atendimento à consulta que lhe fora formulada pelo
Secretário de Estado de Gestão Administrativa, a Procuradoria Geral do Estado emitiu parecer no
processo 2015.006.000132-6, no qual expôs o tratamento a ser dispensado à situação funcional dos
servidores de acordo com diversos cenários.
13. Extrai-se do item “c” da conclusão do parecer que deveriam permanecer inalterados os vínculos
firmados com os empregados públicos contratados em momento anterior à Constituição Federal de
1988 seja porque não abrangidos pelo controle de constitucionalidade seja porque a forma de
provimento afigurava-se compatível com o regime constitucional de 1967/69.
14. Todavia, no item “e” a Procuradoria Geral do Estado opinou que os servidores apontados nos
itens anteriores perdessem, a partir do fim do prazo da modulação dos efeitos do julgamento da
ADI n. 3.609, ou seja, 19.02.2015, a efetividade proporcionada pela Emenda (in)Constitucional n.
38/2005 e retornassem à disciplina dos arts. 282, 284 e 285 da Lei Complementar n. 39/93, em
decorrência do efeito repristinatório, de sorte que lhes passou a ser vedada a progressão ou
promoção no respectivo plano de cargos, carreiras e remuneração.
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA
CASA CIVIL. ART. 30. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA ANTERIOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 38/2005. REENQUADRAMENTO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
15. A despeito dos arts. 282 e seguintes da Lei Complementar n. 39/93 e da jurisprudência do
STF, a impetrante não apenas foi inserida na carreira pública, como sofreu movimentações
horizontais e verticais, que somente seriam reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que
acessaram os cargos públicos por força de concurso público. É dizer, em momento muito anterior à
Emenda n. 38/2005 à Constituição do Estado do Acre, o Estado do Acre fez inserir a impetrante
no Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo e, posteriormente, no
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Administração Direta do Poder Executivo do Estado
do Acre.
16. Afigura-se que a conduta estatal, a pretexto do controle de constitucionalidade exercido na ADI
n. 3.609, em obstar a aplicação das disposições da Lei Complementar Estadual n. 67/99, não se
apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à
confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado.
17. Segurança concedida.
(MS nº 1002031-45.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.706-TPJUD,
julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
ART. 926, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
a) Precedente: Julgado do Tribunal Pleno Jurisdicional desta Corte de Justiça:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO. APROVAÇÃO. NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO.
GASTOS COM PESSOAL. LIMITE PRUDENCIAL. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
INOCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O candidato tem direito subjetivo à imediata nomeação se, além de aprovado dentro do
quantitativo de vagas previsto, o prazo de validade do certame expirou, sem que tenha havido a
respectiva convocação.
2. Se o alegado estado de superação do limite prudencial já se verificava ao tempo em que o edital
inaugural do concurso foi publicado, inexiste situação imprevisível a justificar a recusa quanto à
nomeação do candidato aprovado.
3. Ordem de segurança concedida.
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TJAC, Tribunal Pleno Jurisdicional, Mandado de Segurança n.º 1001844- 37.2018.8.01.0000,
Relatora Desª. Regina Ferrari, Acórdão n.º 10.534, j. 17.08.2018, unânime)”
b) Segurança concedida.
(MS nº 1002052-21.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.766TPJUD, julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. FARMACÊUTICO.
LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. APLICAÇÃO DA LEI
ESTADUAL Nº 39/93. NUMERUS CLAUSUS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. O direito à licença remunerada para o desempenho de mandato classista, atribuído aos servidores
públicos, está regulado na Lei Complementar nº 39/93, de modo que é outorgada à cargos de
direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade, quais sejam,
presidente, vicepresidente, secretário e tesoureiro, acrescido de mais um para cada dois mil
associados. No caso, o autor não está inserido no rol previsto na norma legal, visto que foi
diplomado no cargo de Conselheiro Federal Efetivo do Conselho Regional de Farmácia do Estado
do Acre (CRF), de modo que o direito vindicado não se reveste da liquidez e certeza que exige a
ação mandamental.
2. Segurança denegada.
(MS nº 1002067-87.2018.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.757-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO
DOMICÍLIO. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. POSSIBILIDADE. PROVA PRÉCONSTITUÍDA EFICAZ. LIMINAR CUMPRIDA PARCIALMENTE. EXTINÇÃO DO
FEITO ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INACEITABILIDADE.
NECESSIDADE
DA
CONFIRMAÇÃO
EM
SEDE
DE
MÉRITO.
PACIENTE
HIPOSSUFICIENTE.
DEVER
DO
ESTADO.
GARANTIA
CONSTITUCIONAL.
CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. O cumprimento de medida liminar, com natureza satisfativa, não ocasiona a extinção do feito
por perda superveniente do objeto, pois necessita da confirmação do mérito para alcançar o direito
vindicado.
2. Comprovada a necessidade do tratamento fora do domicílio, faz-se necessária a interferência do
Poder Judiciário na esfera estatal para garantir direito líquido e certo do paciente.
3. Mandamus conhecido e concedido.
(MS nº 1002277-41.2018.8.01.0000, Rel. Des. Elcio Mendes, Acórdão nº 10.745-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
Direito à Saúde/Procedimento Cirúrgico/Hipossuficiência
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. POLÍTICA PÚBLICA EXISTENTE.
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
RESERVA
DO
POSSÍVEL.
INADMISSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO GENÉRICA DA TESE. INEXISTÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
6.Resulta consolidada na jurisprudência pátria a tese segundo a qual o dever estatal de promoção,
proteção e recuperação da saúde (C.F., art. 196) decorre da cláusula constitucional de garantia de
vida com dignidade (C.F., arts. 1º, III e 5º, caput), da qual advém o direito subjetivo dos
jurisdicionados à disponibilização das políticas públicas correspondentes.
7.Hipótese dos autos na qual o tratamento requerido (Cateterismo Cardíaco) é previsto em política
sanitária pública e já era anteriormente fornecido pelo Estado, tendo sido suspenso em virtude de
falta de pagamento do nosocômio conveniado ao SUS.
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8.Inadmissibilidade de alegação genérica da tese da reserva do possível em detrimento da garantia
do núcleo essencial do direito à saúde da Impetrante. Inexistência de interesse público prevalecente.
Reconhecida a inconstitucionalidade da omissão estatal à luz da metódica da proporcionalidade.
9.A multa aplicada deve possibilitar a inibição do descumprimento do preceito judicial pelo
demandado, ao tempo em que não pode proporcionar enriquecimento da parte, razão pela qual,
imperiosa sua manutenção no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantida a periodicidade em 30
(trinta) dias.
10.Segurança concedida.
(MS nº 1002562-34.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.974TPJUD, julgado em 22.5.2019, DJe nº 6.366 de 5.6.2019)
Gratificação de incentivo
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. ALTERAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BASE.
REGRA CONSTITUCIONAL. SOBREPOSIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
DECADÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTOTUTELA
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIFERENÇA DE
VALORES
TRANSFORMADA
EM
VANTAGEM
PESSOAL
NOMINALMENTE
IDENTIFICADA.
A Gratificação de Sexta Parte prevista na Constituição do Estado do Acre, é vantagem pecuniária
que deve incidir sobre o vencimento base da servidora, em razão da vedação constitucional de
sobreposição de verbas salariais originadas do mesmo critério de cálculo.
O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo possível à Administração
Pública promover, a qualquer tempo, por meio do seu poder de autotutela, a alteração no critério
de cálculo da Gratificação de Sexta Parte, em observância à regra constitucional.
Para preservar a irredutibilidade de vencimentos o Estado do Acre deve atribuir à impetrante,
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada correspondente à diferença do valor da Gratificação de
Sexta Parte sobre seus vencimentos integrais e sobre o seu vencimento base.
Mandado de Segurança concedido em parte.
(MS nº 1000853-61.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.752TPJUD, julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.270 de 9.1.2019)
Inquérito
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXDELEGATÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA.
INSTAURAÇÃO ORIGINÁRIA. APURAÇÃO. REMESSA À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. COBRANÇA DE VALORES. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PREJUÍZO AO
ERÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA ELIDIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A competência de fiscalização da Corregedoria Geral da Justiça não abrange ex-notários,
tornando indevida a instauração de procedimento pelo órgão de correição figurando o Impetrante
no polo passivo, motivo da remessa dos autos à Presidência deste Tribunal para providências
relacionadas à cobrança de debito.
2. Despropositado o alegado cerceamento de defesa de vez que o ex-notário ora Impetrante ofereceu
manifestação nos processos administrativos correspondentes instando pela sustação da cobrança,
embora sem apresentar qualquer impugnação específica aos valores ou apresentar provas.
3. Em vista da opção da Procuradoria Geral do estado pela cobrança judicial do débito, inclusive
utilizando ação civil púbica de improbidade administrativa em desfavor do Impetrante, admitida a
produção de todas as provas necessárias à impugnação dos valores cobrados pelo ente estadual,
abrangendo a pericial contábil, não ressoa prejuízo ao Impetrante quanto a alegado cerceamento de
defesa.
4. Mandado de Segurança denegado.
(MS nº 1001736-08.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.824TPJUD, julgado em 13.2.2019, DJe nº 6.304 de 27.2.2019)
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Licitações
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
PRELIMINAR:
NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT.
PROCESSO
LICITATÓRIO
FINDO.
ATA
DE
REGISTRO
DE
PREÇOS.
AUTOTUTELA.
CANCELAMENTO.
MOTIVAÇÃO.
FATO
SUPERVENIENTE.
VENCEDORA.
IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR. SENTENÇA DA JUSTIÇA LABORAL. TRANSITO
EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. QUALIDADE DE COOPERADOS. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1.Embora findo o processo licitatório, sobreveio o ato administrativo que revogou Ata de Registro de
Preços, em razão de fato superveniente com aptidão para tanto, em cumprimento à sentença da
Justiça do Trabalho, com transito em julgado, que obstou a Impetrante de contratar e prestar
serviços a demandar subordinação, configurada atuação com desvirtuamento da natureza jurídica da
cooperativa.
2.Portanto, reflete o ato da autoridade coatora o dever de cautela, tanto que após consulta à
Procuradoria Geral do Estado do Acre, procedeu imediato cancelamento da Ata de Registro de
Preços, formalizada, com oportunidade de manifestação da Impetrante.
3.Ademais, sem qualquer substrato a tese de que os colaboradores da Impetrante são legítimos
cooperados ante a abordagem da matéria na sentença da Justiça do Trabalho, a exigir dilação
probatória, inadequada na via do mandado de segurança.
4.Denegação da segurança.
(MS nº 1001550-82.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.850TPJUD, julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.319 de 27.3.2019)
Nulidade
MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO
CPP. ABANDONO DE PROCESSO POR ADVOGADO. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO
DE CONTRARRAZÕES. INTIMAÇÕES REALIZADAS DE FORMA PESSOAL. RECURSO
QUE PODERIA TORNAR A EXECUÇÃO DA PENA DO ASSISTIDO MAIS GRAVOSA.
INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ABANDONO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DA OAB PARA
REPRESENTAR SEUS INSCRITOS POR ATO QUE COMETEREM NO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A Ordem dos Advogados do Brasil é parte legítima para impetrar mandado de segurança contra
ato judicial que impôs multa a um dos seus inscritos, por ato relacionado com o exercício da
advocacia.
2. Pode ser objeto de mandado de segurança a decisão judicial contra a qual inexiste cabimento de
recurso com possibilidade de atribuição de efeito suspensivo. Preliminar de inadequação da via eleita
rejeitada.
3. Configura abandono processual, nos termos do art. 265 do CPP, a conduta do advogado que,
intimado 4 (quatro) vezes, duas delas de forma pessoal, para a apresentação de contrarrazões ao
recurso que poderia tornar mais gravosa a execução da pena do seu assistido, deixa de apresentá-las
sem qualquer justificativa.
4. A aplicação da multa prevista nesse dispositivo, fixada em 10 (dez) salários mínimos, não
ofende o contraditório e a ampla defesa, representa, isso sim, observância ao regramento legal.
Também não representa usurpação da competência disciplinar da OAB, posto que essa sanção se
dá “sem prejuízo das demais sanções cabíveis”. Precedentes do STJ.
5. Denegação da Segurança.
(MS nº 1002107-69.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.840-TPJUD,
julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
Saúde
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. VALOR.
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REDUÇÃO A R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). PRAZO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1.Embora descumprimento da ordem mandamental originária durante 84 (oitenta e quatro) dias, o
Estado do Acre promoveu a cirurgia pretendida, inexistindo da demora risco algum à vida do
paciente.
2.A pretensão de receber R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de multa processual compromete as
finanças públicas, em especial, afeta o desenvolvimento de outras políticas afetas ao ente estatal,
inclusive, a saúde de outros jurisdicionados hipossuficientes.
3.Julgado da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo: “OBRIGAÇÃO
DE FAZER. Realização de procedimento cirúrgico. Astreintes. Cumprimento de sentença. Redução
do valor fixado. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A partir do momento em que a
multa arbitrada deixa de ter o seu caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte,
deve ter seu valor controlado pelo Judiciário. (...) (TJSP; Agravo de Instrumento 300336232.2018.8.26.0000; Relator Coimbra Schmidt; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro:
22/04/2019)
4.Precedente deste Tribunal Pleno Jurisdicional
redução de astreintes de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso relacionado a saúde: “... Deve ser, (...) reduzido o
valor da multa quando inadequado ao caso concreto e à finalidade de coerção, impondo-se a
limitação da incidência das astreintes, por meio dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
para que não represente vantagem excessiva ao credor da obrigação. (Relator Des. Pedro Ranzi;
Processo n.º 1000105-68.2014.8.01.0000; Tribunal Pleno Jurisdicional; Data do julgamento:
08/08/2018; Data de registro: 09/08/2018)”
5.Pedido de execução parcialmente procedente, doravante cingido a R$ 6.000,00 (seis mil reais).
(MS nº 1000880-44.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.957TPJUD, julgado em 22.5.2019, DJe nº 6.362 de 30.5.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. PACIENTE COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA
(ELA). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EDAVARONE (RADICAVA). NÃO
DISPONIBILIZADO PELO SUS. SEM REGISTRO NA ANVISA. NÃO COMERCIALIZADO
NO BRASIL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS EXPRESSOS EM RECURSOS REPETITIVOS
NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O direito postulado no mandamus se encontra disciplinado na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, constando no rol dos direitos fundamentais insertos em seu art. 5º.
Também um direito social insculpido em seu art. 196 ao dispor que “A saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.”
2. Quanto à temática, o Judiciário precisa estar atento aos princípios da legalidade, da isonomia,
da primazia de acesso à tutela jurisdicional, sem contudo, descurar-se do bem da vida e da
dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III), garantindo-se ao ser humano todas as condições
necessárias para o seu bem estar em todas as vertentes, inclusive, no que pertine à saúde.
3. Há entendimento consolidado de que os entes federativos, em face da responsabilidade solidária,
não podem se furtar em atender demandas que garantam o acesso à saúde e preservem o direito à
vida dos necessitados, significando dizer que o ajuizamento da ação pode ser efetivado em face de
um, alguns ou todos os entes estatais., tema objeto de repercussão geral no Supremo Tribunal
Federal, sem que importe em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
4. O Ministério da Saúde, por intermédio da Portaria nº 496, de 23 de dezembro de 2009,
aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), sendo
disponibilizados pelo SUS para referida doença, o seguinte fármaco: 7.1 FÁRMACOS Riluzol:
comprimidos de 50mg.
5. O medicamento objeto da lide (EDAVARONE (RADICAVA) não se encontra no rol dos
medicamentos disponibilizados pelo SUS, não é comercializado no Brasil, e não possui registro na
ANVISA. Desse modo, não preenche os requisitos firmados em recurso repetitivo no âmbito do
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Superior Tribunal de Justiça: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e c)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
(EDcl no REsp 1657156/RJ).
6. Do contrário, o Judiciário estará a autorizar experimento clínico com ordem judicial, sem que
haja de fato pesquisa que o embase, e pesquisa clínica é feita com protocolo da ANVISA, e não
por ordem judicial.
7. Denegação da Segurança.
(MS nº 1002166-57.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.744-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
Servidor Público Civil
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REENQUADRAMENTO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
PROFESSORA.
INVESTIDURA EM 1986. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 1983 E ANTERIOR A 1988.
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 39/93. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS
SERVIDORES ESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 38/2005. EFETIVIDADE.
ADI N.º 3.609/AC. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N.º 38/2005. PARECER DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO N.º 2015.006.000132-6. PLANO DE CARGOS,
CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS
ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 38/2005. PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Na vigência do antigo regime constitucional, no qual admitido a impetrante, permitia-se em
hipóteses excepcionais a investidura em cargos públicos independemente de prévia aprovação em
concurso público.
2. O art. 19 do ADCT, conferiu estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso
público. Por sua vez, a Emenda Constitucional Estadual n.º 38/2005, acresceu a figura do
servidor/empregado com efetividade excepcional.
3. Com o julgamento da ADI n.º 3.609, pela Suprema Corte, declarando a inconstitucionalidade da
EC n.º 38/2005, a Procuradoria-Geral do Estado exarou parecer nos autos n.º 2015.006.000132-6,
para aplicar o entendimento de perda de estabilidade dos servidores tornados efetivos pela referida
Emenda.
4. Ressalvado entendimento pessoal, em deferência ao posicionamento do Colegiado, dessumo não
aplicável o aludido parecer à impetrante, a qual já estava enquadrada no PCCR anteriormente à EC
n.º 38/05, auferindo movimentações horizontais e verticais próprias dos servidores públicos efetivos,
a despeito do art. 282 da LC n.º 39/93.
5. Segurança concedida.
(MS nº 1001436-46.2018.8.01.0000 , Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.972TPJUD, julgado em 22.5.2019, DJe nº 6.366 de 5.6.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE SEXTA-PARTE. VENCIMENTOS
INTEGRAIS. INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL EM CONFORMIDADE
COM
A
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DO
EFEITO
CASCATA.
POSSIBILIDADE DE AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NATUREZA DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA. IRREDUTIBILIDADE
DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.Pela interpretação literal do art. 36, § 4º, da Constituição Estadual, poder-se-ia dizer que a
gratificação de sexta-parte tem incidência sobre os vencimentos do servidor, considerado o
vencimento-base (remuneração atinente ao cargo) acrescido das vantagens pecuniárias fixas.
Entretanto, a norma em questão deve estar alinhada aos ditames da Constituição Federal, cujo
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inciso XIV do art. 37, dispõe que “os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não
serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores”, ou seja, veda
expressamente que uma gratificação incida sobre o outra para compor os vencimentos finais do
servidor. Assim, a interpretação sistemática remete à conclusão de que a gratificação de sexta-parte
deve ser calculada de acordo com o vencimento-base, visto que a Constituição Federal veda o
chamado efeito cascata, através do qual uma gratificação entra na composição de outra.
2.A Administração Pública não está impedida de rever a base de cálculo em relação aos
pagamentos feitos no presente, uma vez que, havendo vínculo empregatício entre o Impetrante e o
Estado do Acre decorrente do seu ingresso no serviço público, existe uma indubitável relação
jurídica de natureza continuada, renovando-se a cada período laborado. Infere-se, então, que, pela
renovação contínua do liame jurídico, o Impetrante não detém direito adquirido a regime
jurídico, estando a Administração Pública autorizada a modificar a composição dos vencimentos dos
servidores públicos a qualquer tempo ainda mais se essa modificação tiver por escopo a adequação
da sua composição às regras insculpidas na Constituição Federal.
3.Entrementes, no caso em voga, denota-se a existência de ato legislativo estadual, qual seja, a
Emenda Constitucional Estadual n.º 36/2004, superveniente à EC 19/98, que importou reafirmação,
pelo Estado do Acre, da possibilidade incidência de gratificação de sexta parte sobre a totalidade da
remuneração do Impetrante.
4.Aplicação dos princípio da segurança jurídica e da legítima confiança, a conferir ao Impetrante
direito de manutenção do patamar remuneratório nominal que possuía antes da mudança da
interpretação administrativa a respeito da incidência da nova redação do inciso XIV do art. 37, da
Constituição.
5.Em que pese não se impor às autoridades impetradas que alterem a base de cálculo da
Gratificação da Sexta Parte, determina-lhe que instituam Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), em
valor fixo, atualizável pela revisão anual e absorvível por aumentos e movimentações na carreira,
relativamente à diferença oriunda pela execução do ato coator. Efeitos financeiros a partir da
impetração deste writ.
6.Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1000855-31.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.865-TPJUD,
julgado em 1.4.2019, DJe nº 6.325 de 4.4.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE SEXTA-PARTE. VENCIMENTOS
INTEGRAIS. INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL EM CONFORMIDADE
COM
A
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DO
EFEITO
CASCATA.
POSSIBILIDADE DE AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NATUREZA DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA. IRREDUTIBILIDADE
DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.Pela interpretação literal do art. 36, § 4º, da Constituição Estadual, poder se ia dizer que a
gratificação de sexta-parte tem incidência sobre os vencimentos do servidor, considerado o
vencimento-base (remuneração atinente ao cargo) acrescido das vantagens pecuniárias fixas.
Entretanto, a norma em questão deve estar alinhada aos ditames da Constituição Federal, cujo
inciso XIV do art. 37, dispõe que “os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não
serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores”, ou seja, veda
expressamente que uma gratificação incida sobre o outra para compor os vencimentos finais do
servidor. Assim, a interpretação sistemática remete à conclusão de que a gratificação de sexta-parte
deve ser calculada de acordo com o vencimento-base, visto que a Constituição Federal veda o
chamado efeito cascata, através do qual uma gratificação entra na composição de outra.
2.A Administração Pública não está impedida de rever a base de cálculo em relação aos
pagamentos feitos no presente, uma vez que, havendo vínculo empregatício entre a Impetrante e o
Estado do Acre decorrente do seu ingresso no serviço público, existe uma indubitável relação
jurídica de natureza continuada, renovando-se a cada período laborado. Infere-se, então, que, pela
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renovação contínua do liame jurídico, o Impetrante não detém direito adquirido a regime
jurídico, estando a Administração Pública autorizada a modificar a composição dos vencimentos dos
servidores públicos a qualquer tempo ainda mais se essa modificação tiver por escopo a adequação
da sua composição às regras insculpidas na Constituição Federal.
3.Entrementes, no caso em voga, denota-se a existência de ato legislativo estadual, qual seja, a
Emenda Constitucional Estadual n.º 36/2004, superveniente à EC 19/98, que importou reafirmação,
pelo Estado do Acre, da possibilidade incidência de gratificação de sexta parte sobre a totalidade da
remuneração da Impetrante.
4.Aplicação dos princípio da segurança jurídica e da legítima confiança, a conferir à Impetrante
direito de manutenção do patamar remuneratório nominal que possuía antes da mudança da
interpretação administrativa a respeito da incidência da nova redação do inciso XIV do art. 37, da
Constituição.
5.Em que pese não se impor às autoridades impetradas que alterem a base de cálculo da
Gratificação da Sexta Parte, determina-lhe que instituam Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), em
valor fixo, atualizável pela revisão anual e absorvível por aumentos e movimentações na carreira,
relativamente à diferença oriunda pela execução do ato coator. Efeitos financeiros a partir da
impetração deste writ.
6.Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1000845-84.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.864-TPJUD,
julgado em 1.4.2019, DJe nº 6.325 de 4.4.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE SEXTA-PARTE. VENCIMENTOS
INTEGRAIS. INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL EM CONFORMIDADE
COM
A
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DO
EFEITO
CASCATA.
POSSIBILIDADE DE AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NATUREZA DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA. IRREDUTIBILIDADE
DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.Pela interpretação literal do art. 36, § 4º, da Constituição Estadual, poder se ia dizer que a
gratificação de sexta-parte tem incidência sobre os vencimentos do servidor, considerado o
vencimento-base (remuneração atinente ao cargo) acrescido das vantagens pecuniárias fixas.
Entretanto, a norma em questão deve estar alinhada aos ditames da Constituição Federal, cujo
inciso XIV do art. 37, dispõe que “os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não
serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores”, ou seja, veda
expressamente que uma gratificação incida sobre o outra para compor os vencimentos finais do
servidor. Assim, a interpretação sistemática remete à conclusão de que a gratificação de sexta-parte
deve ser calculada de acordo com o vencimento-base, visto que a Constituição Federal veda o
chamado efeito cascata, através do qual uma gratificação entra na composição de outra.
2.A Administração Pública não está impedida de rever a base de cálculo em relação aos
pagamentos feitos no presente, uma vez que, havendo vínculo empregatício entre o Impetrante e o
Estado do Acre decorrente do seu ingresso no serviço público, existe uma indubitável relação
jurídica de natureza continuada, renovando-se a cada período laborado. Infere-se, então, que, pela
renovação contínua do liame jurídico, o Impetrante não detém direito adquirido a regime
jurídico, estando a Administração Pública autorizada a modificar a composição dos vencimentos dos
servidores públicos a qualquer tempo ainda mais se essa modificação tiver por escopo a adequação
da sua composição às regras insculpidas na Constituição Federal.
3.Entrementes, no caso em voga, denota-se a existência de ato legislativo estadual, qual seja, a
Emenda Constitucional Estadual n.º 36/2004, superveniente à EC 19/98, que importou reafirmação,
pelo Estado do Acre, da possibilidade incidência de gratificação de sexta parte sobre a totalidade da
remuneração do Impetrante.
4.Aplicação dos princípio da segurança jurídica e da legítima confiança, a conferir ao Impetrante
direito de manutenção do patamar remuneratório nominal que possuía antes da mudança da
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interpretação administrativa a respeito da incidência da nova redação do inciso XIV do art. 37, da
Constituição.
5.Em que pese não se impor às autoridades impetradas que alterem a base de cálculo da
Gratificação da Sexta Parte, determina-lhe que instituam Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), em
valor fixo, atualizável pela revisão anual e absorvível por aumentos e movimentações na carreira,
relativamente à diferença oriunda pela execução do ato coator. Efeitos financeiros a partir da
impetração deste writ.
6.Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1000851-91.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.863-TPJUD,
julgado em 1.4.2019, DJe nº 6.325 de 4.4.2019)
V.V. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. BASE DE
CÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 36, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98. EFEITO CASCATA. PRINCÍPIO
DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INTERPRETAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
IRREDUTIBILIDADE
VENCIMENTAL.
VANTAGEM
PESSOAL
NOMINALMENTE IDENTIFICADA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. O impetrante busca a concessão da segurança para determinar que os impetrados abstenham-se de
alterar a base de cálculo da gratificação de sexta parte, tal como vinha sendo realizado até dezembro
de 2017, ou seja, sobre seus vencimentos integrais.
2. O artigo 36, § 4º, da Constituição Estadual, tanto em sua redação original quanto naquela
decorrente das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 36/2004, sempre dispôs que a
gratificação de sexta parte deveria incidir sobre os vencimentos integrais do servidor, em evidente
continuidade normativa.
3. O art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
n. 19/98, a par de continuar a vedar o chamado efeito cascata ou efeito repique, deixou de prever
o “freio” constante na versão anterior do dispositivo, segundo o qual somente eram vedados os
acréscimos que se davam pelo mesmo título ou idêntico fundamento.
4. Descortina-se a existência de choque entre o art. 36, § 4º, da Constituição Acreana, e a o art.
37, XIV, da Constituição Federal. A despeito disso, o legislador estadual não apenas editara a
Emenda Constitucional n. 36/2004, nos termos já descritos, como mantivera inalterada a redação do
art. 73 da Lei Complementar n. 39/93, e mais, pois até dezembro de 2017 interpretava ditos
dispositivos em sua literalidade, até ser forçado a revê-lo por força da Recomendação n. 02/2017 e
do Parecer PGE NET n. 2017.02.001210.
5. Em que pese, portanto, não se negar ao Estado do Acre, representado aqui pela autoridade
impetrada, o recálculo da gratificação de sexta parte, o que já afasta a tese de decadência
administrativa amparada no art. 54 da Lei n. 9.784/99, deve ser prestigiado o princípio da
confiança, de modo a preservar ainda que parcialmente a expectativa do impetrante. E é assim
porque a par da ausência de direito adquirido a regime jurídico, ao servidor é deferida a
irredutibilidade vencimental, mesmo que em bases nominais.
6. A solução está em se isolar a diferença existente entre as duas metodologias o divisor de águas
é dezembro/2017 - e identificá-la como Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), em valor fixo, passível
apenas de atualização pelo índice de revisão geral anual (art. 37, X, última parte, da Constituição
Federal), e excluído dos acréscimos decorrentes de aumentos vencimentais e de movimentações na
carreira.
7. As súmulas STF n. 269 e 271 são limitativas dos efeitos financeiros do mandado de segurança e
por muito tempo imperou o entendimento de que deveriam ser aplicadas irrestritamente, no entanto,
o Superior Tribunal de Justiça inaugurou nova abordagem sobre o tema, ao deslocar as
consequências patrimoniais para a data da prática do ato impugnado, especificamente quando o
“servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou
abusivo da autoridade impetrada” (MS 12.397/DF).
8. Segurança parcialmente concedida.
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(MS nº 1000825-93.2018.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.844-TPJUD,
julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
VV. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. BASE DE
CÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 36, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98. EFEITO CASCATA. PRINCÍPIO
DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INTERPRETAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
IRREDUTIBILIDADE
VENCIMENTAL.
VANTAGEM
PESSOAL
NOMINALMENTE IDENTIFICADA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. A impetrante busca a concessão da segurança para determinar que os impetrados abstenham-se de
alterar a base de cálculo da gratificação de sexta parte, tal como vinha sendo realizado até dezembro
de 2017, ou seja, sobre seus vencimentos integrais.
2. O artigo 36, § 4º, da Constituição Estadual, tanto em sua redação original quanto naquela
decorrente das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 36/2004, sempre dispôs que a
gratificação de sexta parte deveria incidir sobre os vencimentos integrais do servidor, em evidente
continuidade normativa.
3. O art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
n. 19/98, a par de continuar a vedar o chamado efeito cascata ou efeito repique, deixou de prever
o “freio” constante na versão anterior do dispositivo, segundo o qual somente eram vedados os
acréscimos que se davam pelo mesmo título ou idêntico fundamento.
4. Descortina-se a existência de choque entre o art. 36, § 4º, da Constituição Acreana, e a o art.
37, XIV, da Constituição Federal. A despeito disso, o legislador estadual não apenas editara a
Emenda Constitucional n. 36/2004, nos termos já descritos, como mantivera inalterada a redação do
art. 73 da Lei Complementar n. 39/93, e mais, pois até dezembro de 2017 interpretava ditos
dispositivos em sua literalidade, até ser forçado a revê-lo por força da Recomendação n. 02/2017 e
do Parecer PGE NET n. 2017.02.001210.
5. Em que pese, portanto, não se negar ao Estado do Acre, representado aqui pela autoridade
impetrada, o recálculo da gratificação de sexta parte, o que já afasta a tese de decadência
administrativa amparada no art. 54 da Lei n. 9.784/99, deve ser prestigiado o princípio da
confiança, de modo a preservar ainda que parcialmente a expectativa da impetrante. E é assim
porque a par da ausência de direito adquirido a regime jurídico, ao servidor é deferida a
irredutibilidade vencimental, mesmo que em bases nominais.
6. A solução está em se isolar a diferença existente entre as duas metodologias
o divisor de
águas é dezembro/2017 - e identificá-la como Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), em valor fixo,
passível apenas de atualização pelo índice de revisão geral anual (art. 37, X, última parte, da
Constituição Federal), e excluído dos acréscimos decorrentes de aumentos vencimentais e de
movimentações na carreira.
7. As súmulas STF n. 269 e 271 são limitativas dos efeitos financeiros do mandado de segurança e
por muito tempo imperou o entendimento de que deveriam ser aplicadas irrestritamente, no entanto,
o Superior Tribunal de Justiça inaugurou nova abordagem sobre o tema, ao deslocar as
consequências patrimoniais para a data da prática do ato impugnado, especificamente quando o
“servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou
abusivo da autoridade impetrada” (MS 12.397/DF).
8. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1000828-48.2018.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.845-TPJUD,
julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
VV. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. BASE DE
CÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 36, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98. EFEITO CASCATA. PRINCÍPIO
DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INTERPRETAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
IRREDUTIBILIDADE
VENCIMENTAL.
VANTAGEM
PESSOAL
NOMINALMENTE IDENTIFICADA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
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1. O impetrante busca a concessão da segurança para determinar que os impetrados abstenham-se de
alterar a base de cálculo da gratificação de sexta parte, tal como vinha sendo realizado até dezembro
de 2017, ou seja, sobre seus vencimentos integrais.
2. O artigo 36, § 4º, da Constituição Estadual, tanto em sua redação original quanto naquela
decorrente das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 36/2004, sempre dispôs que a
gratificação de sexta parte deveria incidir sobre os vencimentos integrais do servidor, em evidente
continuidade normativa.
3. O art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
n. 19/98, a par de continuar a vedar o chamado efeito cascata ou efeito repique, deixou de prever
o “freio” constante na versão anterior do dispositivo, segundo o qual somente eram vedados os
acréscimos que se davam pelo mesmo título ou idêntico fundamento.
4. Descortina-se a existência de choque entre o art. 36, § 4º, da Constituição Acreana, e a o art.
37, XIV, da Constituição Federal. A despeito disso, o legislador estadual não apenas editara a
Emenda Constitucional n. 36/2004, nos termos já descritos, como mantivera inalterada a redação do
art. 73 da Lei Complementar n. 39/93, e mais, pois até dezembro de 2017 interpretava ditos
dispositivos em sua literalidade, até ser forçado a revê-lo por força da Recomendação n. 02/2017 e
do Parecer PGE NET n. 2017.02.001210.
5. Em que pese, portanto, não se negar ao Estado do Acre, representado aqui pela autoridade
impetrada, o recálculo da gratificação de sexta parte, o que já afasta a tese de decadência
administrativa amparada no art. 54 da Lei n. 9.784/99, deve ser prestigiado o princípio da
confiança, de modo a preservar ainda que parcialmente a expectativa do impetrante. E é assim
porque a par da ausência de direito adquirido a regime jurídico, ao servidor é deferida a
irredutibilidade vencimental, mesmo que em bases nominais.
6. A solução está em se isolar a diferença existente entre as duas metodologias
o divisor de
águas é dezembro/2017 - e identificá-la como Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), em valor fixo,
passível apenas de atualização pelo índice de revisão geral anual (art. 37, X, última parte, da
Constituição Federal), e excluído dos acréscimos decorrentes de aumentos vencimentais e de
movimentações na carreira.
7. As súmulas STF n. 269 e 271 são limitativas dos efeitos financeiros do mandado de segurança e
por muito tempo imperou o entendimento de que deveriam ser aplicadas irrestritamente, no entanto,
o Superior Tribunal de Justiça inaugurou nova abordagem sobre o tema, ao deslocar as
consequências patrimoniais para a data da prática do ato impugnado, especificamente quando o
“servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou
abusivo da autoridade impetrada” (MS 12.397/DF).
8. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1000832-85.2018.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.846-TPJUD,
julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
VV. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. BASE DE
CÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 36, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98. EFEITO CASCATA. PRINCÍPIO
DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INTERPRETAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
IRREDUTIBILIDADE
VENCIMENTAL.
VANTAGEM
PESSOAL
NOMINALMENTE IDENTIFICADA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. O impetrante busca a concessão da segurança para determinar que os impetrados abstenham-se de
alterar a base de cálculo da gratificação de sexta parte, tal como vinha sendo realizado até dezembro
de 2017, ou seja, sobre seus vencimentos integrais.
2. O artigo 36, § 4º, da Constituição Estadual, tanto em sua redação original quanto naquela
decorrente das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 36/2004, sempre dispôs que a
gratificação de sexta parte deveria incidir sobre os vencimentos integrais do servidor, em evidente
continuidade normativa.
3. O art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
n. 19/98, a par de continuar a vedar o chamado efeito cascata ou efeito repique, deixou de prever
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o “freio” constante na versão anterior do dispositivo, segundo o qual somente eram vedados os
acréscimos que se davam pelo mesmo título ou idêntico fundamento.
4. Descortina-se a existência de choque entre o art. 36, § 4º, da Constituição Acreana, e a o art.
37, XIV, da Constituição Federal. A despeito disso, o legislador estadual não apenas editara a
Emenda Constitucional n. 36/2004, nos termos já descritos, como mantivera inalterada a redação do
art. 73 da Lei Complementar n. 39/93, e mais, pois até dezembro de 2017 interpretava ditos
dispositivos em sua literalidade, até ser forçado a revê-lo por força da Recomendação n. 02/2017 e
do Parecer PGE NET n. 2017.02.001210.
5. Em que pese, portanto, não se negar ao Estado do Acre, representado aqui pela autoridade
impetrada, o recálculo da gratificação de sexta parte, o que já afasta a tese de decadência
administrativa amparada no art. 54 da Lei n. 9.784/99, deve ser prestigiado o princípio da
confiança, de modo a preservar ainda que parcialmente a expectativa do impetrante. E é assim
porque a par da ausência de direito adquirido a regime jurídico, ao servidor é deferida a
irredutibilidade vencimental, mesmo que em bases nominais.
6. A solução está em se isolar a diferença existente entre as duas metodologias
o divisor de
águas é dezembro/2017 - e identificá-la como Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), em valor fixo,
passível apenas de atualização pelo índice de revisão geral anual (art. 37, X, última parte, da
Constituição Federal), e excluído dos acréscimos decorrentes de aumentos vencimentais e de
movimentações na carreira.
7. As súmulas STF n. 269 e 271 são limitativas dos efeitos financeiros do mandado de segurança e
por muito tempo imperou o entendimento de que deveriam ser aplicadas irrestritamente, no entanto,
o Superior Tribunal de Justiça inaugurou nova abordagem sobre o tema, ao deslocar as
consequências patrimoniais para a data da prática do ato impugnado, especificamente quando o
“servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou
abusivo da autoridade impetrada” (MS 12.397/DF).
8. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1000839-77.2018.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.847-TPJUD,
julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE
ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA.
ANÁLISE COM O MÉRITO. LEI FEDERAL N.º 9.784/1999. PRECEDENTES.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. A Lei Federal n.º 9.784/1999, em seu art. 54, estabelece a decadência administrativa, destacando
que decai em 05 (cinco) anos o direito da Administração de anular os atos administrativos, quando
favoráveis aos destinatários.
2. O termo a quo para a contagem do prazo decadencial quinquenal do art. 54, da Lei 9.784/99, é
a data da prática do ato, salvo comprovada má-fé.
3. In concreto, inexistindo má-fé da servidora, que por cerca de longos 30 (trinta) anos acumulou
os cargos públicos sem qualquer oposição da Administração, deve ser preservada a segurança
jurídica, a boa-fé e a proteção da confiança, não podendo ser-lhe exigido fazer opção por um
deles, em razão da decadência administrativa.
(MS nº º 0102146-96.2015.8.01.0000, Rel. Des. Pedro Ranzi, Acórdão nº 9.534-TPJUD,
julgado em 14.12.2018, DJe nº 6.278 de 21.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. ALTERAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BASE.
REGRA CONSTITUCIONAL. SOBREPOSIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
DECADÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTOTUTELA
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIFERENÇA DE
VALORES
TRANSFORMADA
EM
VANTAGEM
PESSOAL
NOMINALMENTE
IDENTIFICADA.
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A Gratificação de Sexta Parte prevista na Constituição do Estado do Acre, é vantagem pecuniária
que deve incidir sobre o vencimento base da servidora, em razão da vedação constitucional de
sobreposição de verbas salariais originadas do mesmo critério de cálculo.
O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo possível à Administração
Pública promover, a qualquer tempo, por meio do seu poder de autotutela, a alteração no critério
de cálculo da Gratificação de Sexta Parte, em observância à regra constitucional.
Para preservar a irredutibilidade de vencimentos o Estado do Acre deve atribuir à impetrante,
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada correspondente à diferença do valor da Gratificação de
Sexta Parte sobre seus vencimentos integrais e sobre o seu vencimento base.
Mandado de Segurança concedido em parte.
(MS nº 1000826-78.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.748TPJUD, julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.270 de 9.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. ALTERAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BASE.
REGRA CONSTITUCIONAL. SOBREPOSIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
DECADÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTOTUTELA
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIFERENÇA DE
VALORES
TRANSFORMADA
EM
VANTAGEM
PESSOAL
NOMINALMENTE
IDENTIFICADA.
A Gratificação de Sexta Parte prevista na Constituição do Estado do Acre, é vantagem pecuniária
que deve incidir sobre o vencimento base do servidor, em razão da vedação constitucional de
sobreposição de verbas salariais originadas do mesmo critério de cálculo.
O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo possível à Administração
Pública promover, a qualquer tempo, por meio do seu poder de autotutela, a alteração no critério
de cálculo da Gratificação de Sexta Parte, em observância à regra constitucional.
Para preservar a irredutibilidade de vencimentos o Estado do Acre deve atribuir ao impetrante,
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada correspondente à diferença do valor da Gratificação de
Sexta Parte sobre seus vencimentos integrais e sobre o seu vencimento base.
Mandado de Segurança concedido em parte.
(MS nº 1000837-10.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.749TPJUD, julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.270 de 9.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. ALTERAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BASE.
REGRA CONSTITUCIONAL. SOBREPOSIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
DECADÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTOTUTELA
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIFERENÇA DE
VALORES
TRANSFORMADA
EM
VANTAGEM
PESSOAL
NOMINALMENTE
IDENTIFICADA.
A Gratificação de Sexta Parte prevista na Constituição do Estado do Acre, é vantagem pecuniária
que deve incidir sobre o vencimento base do servidor, em razão da vedação constitucional de
sobreposição de verbas salariais originadas do mesmo critério de cálculo.
O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo possível à Administração
Pública promover, a qualquer tempo, por meio do seu poder de autotutela, a alteração no critério
de cálculo da Gratificação de Sexta Parte, em observância à regra constitucional.
Para preservar a irredutibilidade de vencimentos o Estado do Acre deve atribuir ao impetrante,
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada correspondente à diferença do valor da Gratificação de
Sexta Parte sobre seus vencimentos integrais e sobre o seu vencimento base.
Mandado de Segurança concedido em parte.
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(MS nº 1000849-24.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.750TPJUD, julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.270 de 9.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. ALTERAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BASE.
REGRA CONSTITUCIONAL. SOBREPOSIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
DECADÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTOTUTELA
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIFERENÇA DE
VALORES
TRANSFORMADA
EM
VANTAGEM
PESSOAL
NOMINALMENTE
IDENTIFICADA.
A Gratificação de Sexta Parte prevista na Constituição do Estado do Acre, é vantagem pecuniária
que deve incidir sobre o vencimento base da servidora, em razão da vedação constitucional de
sobreposição de verbas salariais originadas do mesmo critério de cálculo.
O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo possível à Administração
Pública promover, a qualquer tempo, por meio do seu poder de autotutela, a alteração no critério
de cálculo da Gratificação de Sexta Parte, em observância à regra constitucional.
Para preservar a irredutibilidade de vencimentos o Estado do Acre deve atribuir à impetrante,
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada correspondente à diferença do valor da Gratificação de
Sexta Parte sobre seus vencimentos integrais e sobre o seu vencimento base.
Mandado de Segurança concedido em parte.
(MS nº 1000852-76.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.751TPJUD, julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.270 de 9.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. BASE DE
CÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 36, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98. EFEITO CASCATA. PRINCÍPIO
DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INTERPRETAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
IRREDUTIBILIDADE
VENCIMENTAL.
VANTAGEM
PESSOAL
NOMINALMENTE IDENTIFICADA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. A impetrante busca a concessão da segurança para determinar que os impetrados abstenham-se de
alterar a base de cálculo da gratificação de sexta parte, tal como vinha sendo realizado até dezembro
de 2017, ou seja, sobre seus vencimentos integrais.
2. O artigo 36, § 4º, da Constituição Estadual, tanto em sua redação original quanto naquela
decorrente das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 36/2004, sempre dispôs que a
gratificação de sexta parte deveria incidir sobre os vencimentos integrais do servidor, em evidente
continuidade normativa.
3. O art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
n. 19/98, a par de continuar a vedar o chamado efeito cascata ou efeito repique, deixou de prever
o “freio” constante na versão anterior do dispositivo, segundo o qual somente eram vedados os
acréscimos que se davam pelo mesmo título ou idêntico fundamento.
4. Descortina-se a existência de choque entre o art. 36, § 4º, da Constituição Acreana, e a o art.
37, XIV, da Constituição Federal. A despeito disso, o legislador estadual não apenas editara a
Emenda Constitucional n. 36/2004, nos termos já descritos, como mantivera inalterada a redação do
art. 73 da Lei Complementar n. 39/93, e mais, pois até dezembro de 2017 interpretava ditos
dispositivos em sua literalidade, até ser forçado a revê-lo por força da Recomendação n. 02/2017 e
do Parecer PGE NET n. 2017.02.001210.
5. Em que pese, portanto, não se negar ao Estado do Acre, representado aqui pela autoridade
impetrada, o recálculo da gratificação de sexta parte, o que já afasta a tese de decadência
administrativa amparada no art. 54 da Lei n. 9.784/99, deve ser prestigiado o princípio da
confiança, de modo a preservar ainda que parcialmente a expectativa da impetrante. E é assim
porque a par da ausência de direito adquirido a regime jurídico, ao servidor é deferida a
irredutibilidade vencimental, mesmo que em bases nominais.
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6. A solução está em se isolar a diferença existente entre as duas metodologias
o divisor de
águas é dezembro/2017 - e identificá-la como Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), em valor fixo,
passível apenas de atualização pelo índice de revisão geral anual (art. 37, X, última parte, da
Constituição Federal), e excluído dos acréscimos decorrentes de aumentos vencimentais e de
movimentações na carreira.
7. As súmulas STF n. 269 e 271 são limitativas dos efeitos financeiros do mandado de segurança e
por muito tempo imperou o entendimento de que deveriam ser aplicadas irrestritamente, no entanto,
o Superior Tribunal de Justiça inaugurou nova abordagem sobre o tema, ao deslocar as
consequências patrimoniais para a data da prática do ato impugnado, especificamente quando o
“servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou
abusivo da autoridade impetrada” (MS 12.397/DF).
8. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1000838-92.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.689-TPJUD,
julgado em 12.122018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. BASE DE
CÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 36, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98. EFEITO CASCATA. PRINCÍPIO
DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INTERPRETAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
IRREDUTIBILIDADE
VENCIMENTAL.
VANTAGEM
PESSOAL
NOMINALMENTE IDENTIFICADA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. A impetrante busca a concessão da segurança para determinar que os impetrados abstenham-se de
alterar a base de cálculo da gratificação de sexta parte, tal como vinha sendo realizado até dezembro
de 2017, ou seja, sobre seus vencimentos integrais.
2. O artigo 36, § 4º, da Constituição Estadual, tanto em sua redação original quanto naquela
decorrente das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 36/2004, sempre dispôs que a
gratificação de sexta parte deveria incidir sobre os vencimentos integrais do servidor, em evidente
continuidade normativa.
3. O art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
n. 19/98, a par de continuar a vedar o chamado efeito cascata ou efeito repique, deixou de prever
o “freio” constante na versão anterior do dispositivo, segundo o qual somente eram vedados os
acréscimos que se davam pelo mesmo título ou idêntico fundamento.
4. Descortina-se a existência de choque entre o art. 36, § 4º, da Constituição Acreana, e a o art.
37, XIV, da Constituição Federal. A despeito disso, o legislador estadual não apenas editara a
Emenda Constitucional n. 36/2004, nos termos já descritos, como mantivera inalterada a redação do
art. 73 da Lei Complementar n. 39/93, e mais, pois até dezembro de 2017 interpretava ditos
dispositivos em sua literalidade, até ser forçado a revê-lo por força da Recomendação n. 02/2017 e
do Parecer PGE NET n. 2017.02.001210.
5. Em que pese, portanto, não se negar ao Estado do Acre, representado aqui pela autoridade
impetrada, o recálculo da gratificação de sexta parte, o que já afasta a tese de decadência
administrativa amparada no art. 54 da Lei n. 9.784/99, deve ser prestigiado o princípio da
confiança, de modo a preservar ainda que parcialmente a expectativa da impetrante. E é assim
porque a par da ausência de direito adquirido a regime jurídico, ao servidor é deferida a
irredutibilidade vencimental, mesmo que em bases nominais.
6. A solução está em se isolar a diferença existente entre as duas metodologias
o divisor de
águas é dezembro/2017 - e identificá-la como Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), em valor fixo,
passível apenas de atualização pelo índice de revisão geral anual (art. 37, X, última parte, da
Constituição Federal), e excluído dos acréscimos decorrentes de aumentos vencimentais e de
movimentações na carreira.
7. As súmulas STF n. 269 e 271 são limitativas dos efeitos financeiros do mandado de segurança e
por muito tempo imperou o entendimento de que deveriam ser aplicadas irrestritamente, no entanto,
o Superior Tribunal de Justiça inaugurou nova abordagem sobre o tema, ao deslocar as
consequências patrimoniais para a data da prática do ato impugnado, especificamente quando o
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“servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou
abusivo da autoridade impetrada” (MS 12.397/DF).
8. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1000840-62.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.690-TPJUD,
julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. BASE DE
CÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 36, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98. EFEITO CASCATA. PRINCÍPIO
DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INTERPRETAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
IRREDUTIBILIDADE
VENCIMENTAL.
VANTAGEM
PESSOAL
NOMINALMENTE IDENTIFICADA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. A impetrante busca a concessão da segurança para determinar que os impetrados abstenham-se de
alterar a base de cálculo da gratificação de sexta parte, tal como vinha sendo realizado até dezembro
de 2017, ou seja, sobre seus vencimentos integrais.
2. O artigo 36, § 4º, da Constituição Estadual, tanto em sua redação original quanto naquela
decorrente das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 36/2004, sempre dispôs que a
gratificação de sexta parte deveria incidir sobre os vencimentos integrais do servidor, em evidente
continuidade normativa.
3. O art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
n. 19/98, a par de continuar a vedar o chamado efeito cascata ou efeito repique, deixou de prever
o “freio” constante na versão anterior do dispositivo, segundo o qual somente eram vedados os
acréscimos que se davam pelo mesmo título ou idêntico fundamento.
4. Descortina-se a existência de choque entre o art. 36, § 4º, da Constituição Acreana, e a o art.
37, XIV, da Constituição Federal. A despeito disso, o legislador estadual não apenas editara a
Emenda Constitucional n. 36/2004, nos termos já descritos, como mantivera inalterada a redação do
art. 73 da Lei Complementar n. 39/93, e mais, pois até dezembro de 2017 interpretava ditos
dispositivos em sua literalidade, até ser forçado a revê-lo por força da Recomendação n. 02/2017 e
do Parecer PGE NET n. 2017.02.001210.
5. Em que pese, portanto, não se negar ao Estado do Acre, representado aqui pela autoridade
impetrada, o recálculo da gratificação de sexta parte, o que já afasta a tese de decadência
administrativa amparada no art. 54 da Lei n. 9.784/99, deve ser prestigiado o princípio da
confiança, de modo a preservar ainda que parcialmente a expectativa da impetrante. E é assim
porque a par da ausência de direito adquirido a regime jurídico, ao servidor é deferida a
irredutibilidade vencimental, mesmo que em bases nominais.
6. A solução está em se isolar a diferença existente entre as duas metodologias
o divisor de
águas é dezembro/2017 - e identificá-la como Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), em valor fixo,
passível apenas de atualização pelo índice de revisão geral anual (art. 37, X, última parte, da
Constituição Federal), e excluído dos acréscimos decorrentes de aumentos vencimentais e de
movimentações na carreira.
7. As súmulas STF n. 269 e 271 são limitativas dos efeitos financeiros do mandado de segurança e
por muito tempo imperou o entendimento de que deveriam ser aplicadas irrestritamente, no entanto,
o Superior Tribunal de Justiça inaugurou nova abordagem sobre o tema, ao deslocar as
consequências patrimoniais para a data da prática do ato impugnado, especificamente quando o
“servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou
abusivo da autoridade impetrada” (MS 12.397/DF).
8. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1000850-09.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.693-TPJUD,
julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. BASE DE
CÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 36, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98. EFEITO CASCATA. PRINCÍPIO
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DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INTERPRETAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
IRREDUTIBILIDADE
VENCIMENTAL.
VANTAGEM
PESSOAL
NOMINALMENTE IDENTIFICADA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. A impetrante busca a concessão da segurança para determinar que os impetrados abstenham-se de
alterar a base de cálculo da gratificação de sexta parte, tal como vinha sendo realizado até dezembro
de 2017, ou seja, sobre seus vencimentos integrais.
2. O artigo 36, § 4º, da Constituição Estadual, tanto em sua redação original quanto naquela
decorrente das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 36/2004, sempre dispôs que a
gratificação de sexta parte deveria incidir sobre os vencimentos integrais do servidor, em evidente
continuidade normativa.
3. O art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
n. 19/98, a par de continuar a vedar o chamado efeito cascata ou efeito repique, deixou de prever
o “freio” constante na versão anterior do dispositivo, segundo o qual somente eram vedados os
acréscimos que se davam pelo mesmo título ou idêntico fundamento.
4. Descortina-se a existência de choque entre o art. 36, § 4º, da Constituição Acreana, e a o art.
37, XIV, da Constituição Federal. A despeito disso, o legislador estadual não apenas editara a
Emenda Constitucional n. 36/2004, nos termos já descritos, como mantivera inalterada a redação do
art. 73 da Lei Complementar n. 39/93, e mais, pois até dezembro de 2017 interpretava ditos
dispositivos em sua literalidade, até ser forçado a revê-lo por força da Recomendação n. 02/2017 e
do Parecer PGE NET n. 2017.02.001210.
5. Em que pese, portanto, não se negar ao Estado do Acre, representado aqui pela autoridade
impetrada, o recálculo da gratificação de sexta parte, o que já afasta a tese de decadência
administrativa amparada no art. 54 da Lei n. 9.784/99, deve ser prestigiado o princípio da
confiança, de modo a preservar ainda que parcialmente a expectativa da impetrante. E é assim
porque a par da ausência de direito adquirido a regime jurídico, ao servidor é deferida a
irredutibilidade vencimental, mesmo que em bases nominais.
6. A solução está em se isolar a diferença existente entre as duas metodologias
o divisor de
águas é dezembro/2017 - e identificá-la como Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), em valor fixo,
passível apenas de atualização pelo índice de revisão geral anual (art. 37, X, última parte, da
Constituição Federal), e excluído dos acréscimos decorrentes de aumentos vencimentais e de
movimentações na carreira..
7. As súmulas STF n. 269 e 271 são limitativas dos efeitos financeiros do mandado de segurança e
por muito tempo imperou o entendimento de que deveriam ser aplicadas irrestritamente, no entanto,
o Superior Tribunal de Justiça inaugurou nova abordagem sobre o tema, ao deslocar as
consequências patrimoniais para a data da prática do ato impugnado, especificamente quando o
“servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou
abusivo da autoridade impetrada” (MS 12.397/DF).
8. Segurança parcialmente concedida.
(MS nº 1000854-46.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.692-TPJUD,
julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
Tratamento da própria saúde
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PACIENTE COM PATOLOGIA DE ALTA
COMPLEXIDADE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CIRURGIA EM OUTRO
ENTE DA FEDERAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. O direito constitucional à saúde tem por destinatários todos os entes políticos que compõem,
no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro, inexistindo violação a separação
de poderes.
4. O direito à saúde como direito fundamental e social deve ser observado, não podendo ficar a
mercê da providência estatal.
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5. Mesmo que a Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade CERAC tenha direcionado o
paciente a determinado hospital, certo é que a responsabilidade estatal não pode limitar-se aos
recursos do programa de Tratamento Fora de Domícilio
TFD, porquanto resta-lhe a opção de
realizar o procedimento cirúrgico em hospital particular.
6. Concessão da segurança.
(MS nº 1002593-54.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.843-TPJUD,
julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.308 de 12.3.2019)

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Atos Administrativos
V.V PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. MEMBRO
TITULAR DA CLASSE DE JUIZ DE DIREITO. ALTERNÂNCIA NO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO ELEITORAL. ANTIGUIDADE. RESOLUÇÃO N.º 147/2010, DO TRIBUNAL
PLENO ADMINISTRATIVO. MEMBRO DA TURMA RECURSAL E JUIZ ELEITORAL.
EXERCÍCIO CONCOMITANTE. VEDAÇÃO. NORMA REGIMENTAL. ESCOLHA.
CRITÉRIO OBJETIVO. ANTIGUIDADE.
1. A indicação de Juiz de Direito para integrar o Tribunal Regional Eleitoral deve recair,
preferencialmente, em magistrado que anteriormente não compôs a Corte Especializada, até que
todos efetivamente participem, conforme a ordem de antiguidade, nos termos da Resolução n.º
147/2010, do Tribunal Pleno Administrativo desta Corte de Justiça.
2. Vedado o exercício concomitante das funções de membro da Turma Recursal dos Juizados
Especiais e de membro do Tribunal Regional Eleitoral, competindo ao escolhido renunciar à função
anterior ocupada, nos termos do art. 2º, § 1º-B, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Escolhida a Juíza de Direito Mirla Regina da Silva Cutrim pelo critério de antiguidade.
V.v. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. MEMBRO
TITULAR. CLASSE DE JUIZ DE DIREITO. ALTERNÂNCIA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
ELEITORAL. RESOLUÇÃO TPADM N.º 147/2010. PROCESSO ELETIVO. CRITÉRIO DE
ANTIGUIDADE NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
1. A eleição de Juiz de Direito para integrar o Tribunal Regional Eleitoral deve recair,
preferencialmente, sobre Magistrado que ainda não tenha feito parte da composição da Corte, até
que todos tenham participado da alternância, nos termos da Resolução n.º 147/2010.
2. Nenhuma exigência faz a Constituição de que a escolha dos magistrados que irão compor a
corte regional eleitoral recaia sobre os mais antigos na carreira ou na comarca. Tampouco a Lei
Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35/79) faz qualquer ressalva nesse sentido,
conforme dispõe o seu artigo 9º (precedente CNJ).
3. Afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade haveria se, ao arrepio do
disposto no artigo 120, § 1º, da Constituição Federal, tivessem os membros do Tribunal de Justiça
engessado o processo de escolha através da imposição de um critério, o da antiguidade do
magistrado na comarca, que não está previsto na Carta Magna (precedente CNJ).
(PA nº 0100593-09.2018.8.01.0000, Rel. Des. Pedro Ranzi, Rel.ª Desig. Des.ª Eva
Evangelista, Acórdão nº 10.988-TPJUD, julgado em 5.6.2019, DJe nº 6.375 de 18.6.2019)
PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. MEMBRO
TITULAR. CLASSE DE JUIZ DE DIREITO. ALTERNÂNCIA NO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO ELEITORAL. ANTIGUIDADE. RESOLUÇÃO TPADM N.º 147/2010. MEMBRO
DA TURMA RECURSAL. IMPEDIMENTO DE CONCORRER A MEMBRO DO TRE.
INEXISTENTE. A INDICAÇÃO PARA O TRE. RENÚNCIA DA FUNÇÃO DE MEMBRO
DA TURMA RECURSAL. ACÓRDÃO N.º 10.875 MANTIDO.
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1. A indicação de Juiz de Direito para integrar o Tribunal Regional Eleitoral deve recair,
preferencialmente, sobre Magistrado que ainda não tenha feito parte da composição da Corte, até
que todos tenham participado da alternância, segundo a ordem de antiguidade, nos termos da
Resolução n.º 147/2010.
2. O fato do magistrado ser membro da Turma Recursal dos Juizados Especiais não é fator
impeditivo de concorrer à vaga de membro do TRE, todavia, uma vez escolhido, deve renunciar à
função anterior ocupada, em virtude da sua incompatibilidade, nos termos do art. 2º, § 1º-B, do
Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Recurso administrativo desprovido com a consequente manutenção do acórdão n. 10.875.
(PA nº 0100592-24.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.983TPADM, julgado em 5.6.2019, DJe nº 6.373 de 14.6.2019)
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E
AMBIENTAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PROPOSTA. NOME DE ÁREA AFETADA AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. BOSQUE DA JUSTIÇA. ACOLHIMENTO.
1. As unidades, núcleos socioambientais no Poder Judiciário, criados nos moldes da Resolução n.º
201/2015 do Conselho Nacional de Justiça, deverão adotar modelos de gestão organizacional e de
processos estruturados na promoção de sustentabilidade.
2. Tendo em vista a afetação de área de proteção ambiental, localizada nos fundos da Sede
Administrativa deste Tribunal, necessário se faz atribuir-lhe denominação a fim de dar continuidade
ao projeto.
3. Proposta acolhida.
(PA nº 0100072-30.2019.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.981TPADM, julgado em 5.6.2019, DJe nº 6.373 de 14.6.2019)
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZ DE PAZ. REMUNERAÇÃO. PROJETO DE LEI.
NECESSÁRIA. APROVAÇÃO.
1. Projeto de Lei que dispõe sobre a remuneração da função de juiz de paz do Tribunal de Justiça
do Estado do Acre.
2. Regulamentação do art. 119 da Lei Complementar nº 221, atual Código de Organização e
Divisão Judiciárias do Estado do Acre.
3. Proposta de Projeto de Lei acolhida.
(PA nº 0100225-97.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.982TPADM, julgado em 22.5.2019, DJe nº 6.370 de 11.6.2019)
CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO APROVADA COM AS ALTERAÇÕES
PERTINENTES.
1. Compete privativamente aos tribunais dispor sobre a competência e o funcionamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos (Art. 96, alínea “a”, da Constituição Federal).
2. Proposta de alteração aprovada com as alterações pertinentes.
(PA nº 0100118-19.2019.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.968-COJUS,
julgado em 24.5.2019, DJe nº 6.367 de 6.6.2019)
DIREITO ADMINISTRATIVO. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO. PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. DOTAÇÃO DE
PESSOAS. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO Nº 211/2015.
ADEQUAÇÃO. PROPOSTA APROVADA.
1. O presente Processo Administrativo visa à atualização da Resolução n. 180/2013, especificamente
em seus artigos 10, 17 e 18, e da Resolução n. 187/2014 (Anexo I-9), ambas do Tribunal Pleno
Administrativo, visando dar cumprimento ao disposto na Resolução n. 211/2015 do CNJ, mediante
a reestruturação da área de tecnologia da informação e comunicação desta Corte de Justiça
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2. Sendo de rigor a promoção de uma atividade jurisdicional com eficiência e eficácia, de modo a
acompanhar as transformações sociais e dar conta das demandas que lhe são propostas, tenho que as
propostas apresentadas merecem prosperar, porquanto a iniciativa está em consonância com a
Resolução n. 211/2015/CNJ, que instituiu a Estratégia Nacional de Tecnologia de Informação e
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o período 2015-2020.
3. Propostas de Resoluções aprovadas.
(PA nº 0100301-58.2017.8.01.0000, Rel. Des. Júnior Alberto, Acórdão nº 10.933-TPADM,
julgado em 24.4.2019, DJe nº 6.362 de 30.5.2019)
TRIBUNAL PLENO ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. ALTERA
O ART. 39, DA LEI COMPLEMENTAR N. 258/13. PCCR. RESERVA O PERCENTUAL
MÍNIMO DE CINQUENTA POR CENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO PARA
PROVIMENTO POR SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DE
PROVIMENTO EFETIVO E TRANSITÓRIO EM EXTINÇÃO. AMBAS AS INSTÂNCIAS
DO PODER JUDICIÁRIO ACREANO. APROVAÇÃO. UNÂNIME.
1. Compete ao Tribunal Pleno Administrativo, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 221,
de 30 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Código de Organização e Divisão Judiciárias do
Estado do Acre e dá outras providências, propor ao Poder Legislativo, pelo voto da maioria absoluta
de seus membros, a criação ou alteração de lei complementar de sua iniciativa.
2. O Art. 2º, § 2º, da Resolução n. 88, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de
Justiça, estabelece que pelo menos cinquenta por cento dos cargos em comissão deverão ser
destinados a servidores das carreiras judiciárias, cabendo aos Tribunais de Justiça encaminharem
projetos de lei de regulamentação da matéria, com observância desse percentual.
3. O Art. 39, da Lei Complementar Estadual n. 258, de 29 de janeiro de 2013 que dispõe sobre o
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração PCCR, dos servidores do Judiciário, previu o percentual
mínimo de setenta e cinco por cento dos cargos em comissão para provimento por servidores do
quadro de pessoal permanente de provimento efetivo e transitório em extinção, de ambas as
Instâncias do Poder Judiciário.
4. A presente proposição legislativa visa harmonizar a referida Lei Complementar Estadual n.
258/2013 com os ditames preconizados e estabelecidos na aludida Resolução n. 88/2010, do
Conselho Nacional de Justiça/CNJ.
5. O incluso Projeto de Lei Complementar altera o Art. 39, da Lei Complementar n. 258, de 29
de janeiro de 2013, para reservar o percentual mínimo de cinquenta por cento dos cargos em
comissão para provimento por servidores do quadro de pessoal permanente de provimento efetivo e
transitório em extinção, de ambas as Instâncias do Poder Judiciário Acreano.
6. Proposta de Projeto de Lei Complementar aprovada.
(PA nº 0100124-26.2019.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.920-TPADM,
julgado em 24.5.2019, DJe nº 6.361 de 29.5.2019)
RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS RESCISÓRIAS. DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. ART. 70 DA LEI COMPLEMENTAR Nº
39/1993. VALORES DEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Havendo exercício em dois cargos distintos no mesmo ano, correta é a interpretação que
determina que o cálculo da gratificação natalina deve se dar de acordo com os meses trabalhados
em cada cargo. Precedente do STJ.
2. Recurso parcialmente provido, tão-somente no que tange ao décimo terceiro salário proporcional,
assegurando-se a recorrente o direito de recebimento da gratificação natalina proporcionalmente ao
período laborado no Judiciário estadual.
(PA nº 0100502-16.2018.8.01.0000, Rel. Des. Júnior Alberto, Acórdão nº 10.953-TPADM,
julgado em 22.5.2019, DJe nº 6.360 de 28.5.2019)
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CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ELEITORAL. INDICAÇÃO DE MEMBRO
SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. CLASSE DE ADVOGADOS.
FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE.
1.A formação da Lista Tríplice para escolha pelo Tribunal Superior Eleitoral de Membro Substituto
da Classe de Advogado do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, biênio 2019-2021, deve obedecer
aos requisitos exigidos pelas Resoluções n.º 20.958, de 18 de dezembro de 2001 e n.º 23.517, de
04 de abril de 2017, ambas do Tribunal Superior Eleitoral.
2.Por serem possuidores de notável saber jurídico, idoneidade moral e preencher os requisitos
formais exigidos, são indicados por este Tribunal de Justiça para composição da Lista Tríplice: 1º
Lugar - Thales Rocha Bordignon, OAB/ AC n.º 2.160; 2º Lugar - Laura Cristina Lopes Souza,
OAB/AC n.º 3.279 e 3º Lugar - Carlos Vinícius Lopes Lamas, OAB/AC n.º 1.658.
(PA nº 0100011-72.2019.8.01.0000, Rel. Des. Elcio Mendes, Acórdão nº 10.955-TPADM,
julgado em 22.5.2019, DJe nº 6.359 de 27.5.2019)
BENS MÓVEIS DO PATRIMÔNIO DESTE TRIBUNAL SITUADOS NA COMARCA DE
BRASILEIA. PEDIDO DE BAIXA NO INVENTÁRIO PATRIMONIAL. LEI 2.950/14.
DEFERIDO.
Em consonância com os documentos que instruíram os autos faz-se necessário a desincorporação
dos bens móveis relacionados no laudo de fls. 29/32, determinando a baixa do inventário
patrimonial do Poder Judiciário do Estado do Acre, a teor do Art. 3º da Lei Estadual n.
2.950/2014.
(PA nº 0100074-05.2016.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.901COJUS, julgado em 16.4.2019, DJe nº 6.343 de 3.5.2019)
PROCESSO. ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO. COMISSÃO JUDICIÁRIA ESTADUAL DE
ADOÇÃO. ESCOLHA DE DOIS JUÍZES DE ENTRÂNCIA ESPECIAL. BIÊNIO 2019/2021.
Para composição da aludida Comissão, cumpre-me indicar os juízes Andréa da Silva Brito e
Leandro Leri Gross para comporem a comissão em questão.
(PA nº 0100107-87.2019.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.900-COJUS,
julgado em 16.4.2019, DJe nº 6.343 de 3.5.2019)
PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CGTIC DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO ACRE. RESOLUÇÃO DO PLENO ADMINISTRATIVO Nº 226/2018. COMPOSIÇÃO
DOS MEMBROS. ESCOLHA DOS JUÍZES E DESEMBARGADORES. BIÊNIO 2019-2021.
Os membros do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC,
no que diz respeito aos desembargadores e juízes de direito, são escolhidos pelo Conselho de Justiça
Estadual e designados pelo Presidente, pelo período de dois anos, permitida a recondução.
(PA nº 0100071-45.2019.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.890COJUS, julgado em 8.4.2019, DJe nº 6.343 de 3.5.2019)
BENS MÓVEIS DO PATRIMÔNIO DESTE TRIBUNAL SITUADOS NA COMARCA DE
BRASILEIA. PEDIDO DE BAIXA NO INVENTÁRIO PATRIMONIAL. LEI 2.950/14.
DEFERIDO.
Em consonância com os documentos que instruíram os autos faz-se necessário a desincorporação
dos bens móveis relacionados no laudo de fls. 29/32, determinando a baixa do inventário
patrimonial do Poder Judiciário do Estado do Acre, a teor do Art. 3º da Lei Estadual n.
2.950/2014.
(PA nº 0100074-05.2016.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.901-TPADM,
julgado em 16.4.2019, DJe nº 6.335 de 22.4.2019)
PROCESSO. ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO. COMISSÃO JUDICIÁRIA ESTADUAL DE
ADOÇÃO. ESCOLHA DE DOIS JUÍZES DE ENTRÂNCIA ESPECIAL. BIÊNIO 2019/2021.
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Para composição da aludida Comissão, cumpre-me indicar os juízes Andréa da Silva Brito e
Leandro Leri Gross para comporem a comissão em questão.
(PA nº 0100107-87.2019.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.900-TPADM,
julgado em 16.4.2019, DJe nº 6.335 de 22.4.2019)
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO. PROPOSTA. VIRTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
DEFINIÇÃO
DO
MEIO
ELETRÔNICO.
READEQUAÇÃO.
FUNCIONALIDADE.
EFICIÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO SEI PARA PROCESSOS DE ÓRGÃOS SINGULARES E
DO SAJ-SG PARA PROCESSOS DE ÓRGÃOS COLEGIADOS. PROPOSTA APROVADA.
1. Adequada e necessária a definição do meio eletrônico a utilizar para tramitação dos processos
administrativos neste Tribunal de Justiça, visando afastar dissonância entre regras e controvérsias
decorrentes.
2.De todo estudo realizado por meio de comparativos e reuniões, considerado o Sistema de
Automação de Justiça (SAJ-SG) sistema virtual ideal para a tramitação de processos dependentes de
decisões de órgãos colegiados e, de outro lado, o SEI quanto a feitos dependentes de decisões de
órgãos singulares.
3. Proposta aprovada.
(PA nº 0100189-89.2017.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.783TPADM, julgado em 18.12.2018, DJe nº 6.335 de 22.4.2019)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AO ACRE. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. CONHECIMENTO.
1.Compete ao Tribunal Pleno Administrativo conhecer da prestação de contas da Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Art. 48, XIV, do Regimento Interno do TJAC).
2. A prestação de contas, conhecida pelo Pleno Administrativo, deve ser apresentada ao Tribunal de
Contas do Estado do Acre (Art. 60, parágrafo único, da Constituição do Estado do Acre, e Art.
56, § 1º, II, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Processo Administrativo n. 0100088-81.2019.8.01.0000,
ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno Administrativo, à unanimidade,
conhecer a Prestação de Contas 2018. Fundo de Segurança dos Magistrados - FUNSEG, para efeito
de encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, nos termos do voto da Relatora e
das mídias digitais gravadas.
Rio Branco/AC, 24 de abril de 2.019.
(PA nº 0100088-81.2019.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 10.924TPADM, julgado em 10.924.2019, DJe nº 6.340 de 29.4.2019)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AO ACRE. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. CONHECIMENTO.
1.Compete ao Tribunal Pleno Administrativo conhecer da prestação de contas da Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Art. 48, XIV, do Regimento Interno do TJAC).
2. A prestação de contas, conhecida pelo Pleno Administrativo, deve ser apresentada ao Tribunal de
Contas do Estado do Acre (Art. 60, parágrafo único, da Constituição do Estado do Acre, e Art.
56, § 1º, II, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.
(PA nº 0100087-96.2019.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 10.923TPADM, julgado em 24.4.2019, DJe nº 6.340 de 29.4.2019)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AO ACRE. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.CONHECIMENTO.
1.Compete ao Tribunal Pleno Administrativo conhecer da prestação de contas da Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Art. 48, XIV, do Regimento Interno do TJAC).
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2. A prestação de contas, conhecida pelo Pleno Administrativo, deve ser apresentada ao Tribunal de
Contas do Estado do Acre (Art. 60, parágrafo único, da Constituição do Estado do Acre, e Art.
56, § 1º, II, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.
(PA nº 0100086-14.2019.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 10.922TPADM, julgado em 24.4.2019, DJe nº 6.340 de 29.4.2019)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AO ACRE. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. CONHECIMENTO.
1.Compete ao Tribunal Pleno Administrativo conhecer da prestação de contas da Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Art. 48, XIV, do Regimento Interno do TJAC).
2. A prestação de contas, conhecida pelo Pleno Administrativo, deve ser apresentada ao Tribunal de
Contas do Estado do Acre (Art. 60, parágrafo único, da Constituição do Estado do Acre, e Art.
56, § 1º, II, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.
(PA nº 0100085-29.2019.8.01.0000, 0100086-14.2019.8.01.0000, 0100087-96.2019.8.01.0000,
0100088-81.2019.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 10.921-TPADM, julgado
em 24.4.2019, DJe nº 6.340 de 29.4.2019)
PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CGTIC DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO ACRE. RESOLUÇÃO DO PLENO ADMINISTRATIVO Nº 226/2018. COMPOSIÇÃO
DOS MEMBROS. ESCOLHA DOS JUÍZES E DESEMBARGADORES. BIÊNIO 2019-2021.
Os membros do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC,
no que diz respeito aos desembargadores e juízes de direito, são escolhidos pelo Conselho de Justiça
Estadual e designados pelo Presidente, pelo período de dois anos, permitida a recondução.
(PA nº 0100071-45.2019.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.890-COJUS,
julgado em 8.4.2019, DJe nº 6.330 de 11.4.2019)
PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. MEMBRO
TITULAR. CLASSE DE JUIZ DE DIREITO. ALTERNÂNCIA NO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO ELEITORAL. RESOLUÇÃO TPADM N.º 147/2010.
A indicação de Juiz de Direito para integrar o Tribunal Regional Eleitoral deve recair,
preferencialmente, sobre Magistrado que ainda não tenha feito parte da composição da Corte, até
que todos tenham participado da alternância, segundo a ordem de antiguidade, nos termos da
Resolução n.º 147/2010.
(PA nº 0100593-09.2018.8.01.0000, Rel. Des. Pedro Ranzi, Acórdão nº 10.886-TPADM,
julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.328 de 9.4.2019)
PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. MEMBRO
TITULAR. CLASSE DE JUIZ DE DIREITO. ALTERNÂNCIA NO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO ELEITORAL. RESOLUÇÃO TPADM N.º 147/2010.
A indicação de Juiz de Direito para integrar o Tribunal Regional Eleitoral deve recair,
preferencialmente, sobre Magistrado que ainda não tenha feito parte da composição da Corte, até
que todos tenham participado da alternância, segundo a ordem de antiguidade, nos termos da
Resolução n.º 147/2010.
(PA nº 0100592-24.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.875TPADM, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.328 de 9.4.2019)
PROCESSO.
ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO.
COMISSÃO
DE
ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA E REGIMENTO INTERNO. ESCOLHA DE MEMBROS. BIÊNIO 2019/2021.
Para composição da aludida Comissão, cumpre-me indicar o Desembargador Laudivon Nogueira,
vice-presidente deste e.Tribunal, para exercer a Presidência; os Desembargadores Junior Alberto e
Desembargador Elcio Mendes, na qualidade de membros titulares, e a Desembargadora Regina
Longuini, como suplente.
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(PA nº 0100065-38.2019.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.855-TPADM,
julgado em 27.3.2019, DJe nº 6.324 de 3.4.2019)
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
ACRE. RESOLUÇÃO N.º 161/2011. MODIFICAÇÃO. PLANTÃO: SEGUNDO GRAU DE
JURISDIÇÃO. VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA. ESCALA DE
PLANTÃO. EXCETO PERÍODO DE RECESSO FORENSE. PROPOSTA APROVADA.
1.A exclusão do Vice-Presidente e do Corregedor Geral da Justiça das escalas de plantão em
segundo grau de jurisdição, exceto no período de recesso forense, representa lenitivo ao volume de
trabalho e complexidade das múltiplas atribuições a que submetidos.
2.Proposta de modificação da Resolução n.º 161/2011 aprovada.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Processo Administrativo n.º 0100486-62.2018.8.01.0000,
ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça
do Estado do Acre, à unanimidade, alterar o Art. 2º, § 1º da Resolução 161/2011, para excluir
da Escala de plantão Judiciário o Vice-Presidente e corregedor Geral de Justiça, com exceção do
Recesso Forense, nos termos do voto da relatora e das mídias digitais gravadas.
(PA nº 0100486-62.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.857TPADM, julgado em 27.3.2019, DJe nº 6.324 de 3.4.2019)
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO. PROPOSTA. VIRTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
DEFINIÇÃO
DO
MEIO
ELETRÔNICO.
READEQUAÇÃO.
FUNCIONALIDADE.
EFICIÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO SEI PARA PROCESSOS DE ÓRGÃOS SINGULARES E
DO SAJ-SG PARA PROCESSOS DE ÓRGÃOS COLEGIADOS. PROPOSTA APROVADA.
1. Adequada e necessária a definição do meio eletrônico a utilizar para tramitação dos processos
administrativos neste Tribunal de Justiça, visando afastar dissonância entre regras e controvérsias
decorrentes.
2.De todo estudo realizado por meio de comparativos e reuniões, considerado o Sistema de
Automação de Justiça (SAJ-SG) sistema virtual ideal para a tramitação de processos dependentes de
decisões de órgãos colegiados e, de outro lado, o SEI quanto a feitos dependentes de decisões de
órgãos singulares.
3. Proposta aprovada.
(PA nº 0100189-89.2017.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.783TPADM, julgado em 18.12.2018, DJe nº 6.278 de 21.1.2019)
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 154/2011 - TPADM.
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DE CARTAS PRECATÓRIAS
CRIMINAIS DAS VARAS ESPECIALIZADAS DA COMARCA DE RIO BRANCO.
QUESTÃO DELIBERADA EM OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO
PREJUDICADO.
1. Sendo a distribuição das cartas precatórias criminais deliberada em outro procedimento
administro, o presente feito perde seu objeto
2. Processo julgado prejudicado.
(PA nº 0000233-08.2014.8.01.0000, Rel. Des. Pedro Ranzi, Acórdão nº 10.764-TPADM,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.278 de 21.1.2019)
BANCO DE HORAS. REGULAMENTAÇÃO. ATO NORMATIVO. TRIBUNAL PLENO
ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO. APROVAÇÃO. RESOLUÇÃO TPADM N.º 161/2011.
ART. 3º, INCISO I. DERROGAÇÃO.
Aprova-se a Proposta de Resolução que regulamenta o Banco de Horas dos Servidores do Poder
Judiciário do Estado do Acre, com a consequente derrogação do inciso I, do art. 3º, da Resolução
TPADM n.º 161/2011.
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(PA nº 0100259-72.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 10.765TPADM, julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.267 de 4.1.2019)
Atos Processuais
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESCOLHA DE MEMBROS
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. MEMBRO SUBSTITUTO DA CLASSE DE
ADVOGADOS. LISTA TRÍPLICE. COMPOSIÇÃO. HABILITAÇÃO DE ADVOGADOS.
PROVIMENTO.
Por preencherem os requisitos exigidos pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral nº.
20.896/2001, 20.958/2001 e 23.517/2017 e, por serem possuidores de notável saber jurídico e
idoneidade moral, são indicados os candidatos 1- Marcel Bezerra Chaves
OAB/AC nº 2.703. 2Hilário de Castro Melo Júnior
OAB/AC nº 2.446, 3- Leonardo das Neves Carvalho
OAB/AC
nº 2.797, para composição da Lista Tríplice para escolha do Membro Substituto da Classe de
Advogado do Tribunal Regional Eleitoral do Acre.
(PA nº 0100121-08.2018.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.885-TPADM,
julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.329 de 10.4.2019)
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ADMINISTRATIVO. LISTA TRÍPLICE PARA O PREENCHIMENTO DE
VAGA DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - DA CLASSE
DE ADVOGADOS. PEDIDO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. AMBIGUIDADE. EXISTÊNCIA.
ADOÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
1.Ao definir os critérios definidores da norma editalícia, a Administração Pública, conquanto
fundada em juízo de conveniência e oportunidade, deverá fazê-lo de forma clara e objetiva, de
forma a não permitir a ocorrência de duas interpretações constitucionalmente possíveis, tudo isso
em observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica, publicidade, vinculação ao
instrumento convocatório e da razoabilidade.
2.Havendo duas interpretações admissíveis em editais de certame público, deverá prevalecer aquela
que beneficia o particular.
3.Recurso provido.
(PA nº 0100121-08.2018.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.814-TPADM,
julgado em 30.1.2019, DJe nº 6.328 de 9.4.2019)
Gratificação por alcance de resultado
GAR.
CONSELHO DA JUSTIÇA ESTADUAL
GRATIFICAÇÃO POR ALCANCE DE
RESULTADOS
GAR
PERCENTUAL - RETIFICAÇÃO
APROVAÇÃO.
(PA nº 0100581-92.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 10.789-COJUS,
julgado em 10.1.2019, DJe nº 6.273 de 14.1.2019)
Proposta de Ato Normativo Identificação do Fórum da Comarca de Xapuri
ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO. NOME. FÓRUM DA COMARCA DE
XAPURI
RAIMUNDO DIAS FIGUEIREDO. APROVAÇÃO. UNÂNIME.
Aprova-se a proposta de Resolução que denomina de Raimundo Dias Figueiredo o Fórum da
Comarca de Rodrigues Alves/AC.
(PA nº 0100011-09.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 10.811TPADM, julgado em 30.1.2019, DJe nº 6.291 de 8.2.2019)
Proposta de Resolução Composição de Lista Tríplice
ADMINISTRATIVO. ATO NORMATIVO. COMPOSIÇÃO DE LISTA TRÍPLICE.
ESCOLHA DE MEMBROS TITULAR E SUBSTITUTO DA CLASSE DE JURISTAS DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE.
(PA nº 0100020-34.2019.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 10.812TPADM, julgado em 30.1.2019, DJe nº 6.291 de 8.2.2019)
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RECLAMAÇÃO
Antecipação de tutela/tutela específica
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
SISTEMA DIFUSO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
1.Trata-se de reclamação ajuizada por Marília Gabriel Medeiros de Oliveira e na qual figura como
reclamado o Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Cível da Comarca de Brasiléia e como
litisconsortes necessários os Vereadores Charbel Reis Saady, Francisco Valadares Neto e Reinaldo da
Silva Gadelha.
2.A reclamante sustenta que a tramitação de ação anulatória cumulada com declaração incidental de
inconstitucionalidade perante a Vara Cível da Comarca de Brasiléia (autos n. n. 070105976.2017.8.01.0003), afigura-se ofensiva à competência deste Tribunal de Justiça no exercício do
controle concentrado de constitucionalidade.
3.O vício que alegadamente paira sobre o Projeto de Lei n. 12/2017 e a Lei Municipal n.
998/2017 em face das Constituições Federal e Estadual é apenas incidental, cuja análise precederá o
mérito da demanda, que, por sua vez diz respeito à não observância da Lei Orgânica e do
Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de Brasiléia.
4.Na ação originária não se pediu a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.
998/2017, mas, sim, a declaração de nulidade do processo legislativo que a gerou. E como o
Regimento Interno da Câmara de Vereadores e a Lei Orgânica do Município de Brasiléia não se
constituem em parâmetro de controle concentrado ou mesmo difuso de constitucionalidade, embora
se possa falar que eventual inobservância de suas disposições acarrete vício de ilegalidade, não se
estará diante do vício de inconstitucionalidade.
5.Somente quando for provocado a exercer o controle de constitucionalidade, no sistema difuso, o
que se dará eventualmente em grau recursal, é que o Tribunal de Justiça deverá observar a cláusula
de reserva de plenário, tal como estatuído no artigo 97 da Constituição Federal e Súmula
Vinculante n. 10.
6. Reclamação improcedente.
(Rcl nº 1002218-87.2017.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.869-TPJUD,
julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.327 de 8.4.2019)
Direito administrativo e outras matérias de direito público
CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO
TRIBUNAL. DESCUMPRIMENTO. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. RECALCITRÂNCIA
INDEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Proposta Reclamação objetivando garantir autoridade de decisão deste Tribunal de Justiça sob
alegação de descumprimento a julgado em mandado de segurança que determinou a nomeação e
posse da ora Reclamante. Todavia, decorre dos autos decreto de nomeação em cumprimento à
liminar sem que tenha a Impetrante apresentado desincompatibilização quanto à vedação de
cumulação de cargos públicos, motivo da ineficácia posterior do ato de nomeação, portanto, sem
qualquer descumprimento à decisão deste Tribunal a justificar a procedência do pedido.
2. Reclamação julgada improcedente.
(Rcl nº 1001989-93.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.851TPJUD, julgado em 27.2.2019, DJe nº 6.314 de 20.3.2019)

RECURSO ADMINISTRATIVO
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Atos Administrativos
RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTERPOSTO AO CONSELHO DA JUSTIÇA
ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CONTRADITÓRIO. GARANTIA NO
JULGADO ATACADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Publicada no dia 06.02.2018 a deliberação da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal afeta
à Reclamação originária e, tendo início o cômputo do prazo recursal de 05 (cinco) dias, em
07.02.2018 (quarta-feira), exsurge a tempestividade do recurso administrativo protocolado no dia
15.02.2018 (pp. 69/73, quinta-feira) em razão dos feriados de carnaval
dias 12 a 14.02.2018
objeto da Portaria n.º 46/2018, da Presidência deste Tribunal de Justiça.
2. Ressai da fundamentação do acórdão atacado a expressa garantia do contraditório e da ampla
defesa à Recorrente, conforme excerto a seguir: “... vota-se pela reforma da decisão de fls. 62/63,
determinando-se, por via de consequência, que a Corregedoria Geral de Justiça instaure o
procedimento administrativo para apuração dos fatos relatados pela recorrente Iris Pastor de Souza
(Art. 19, II, da Lei Complementar Estadual nº 221/2010), com a respectiva tipificação legal,
observando-se rigorosamente o contraditório e a ampla defesa.” (p. 93).
3. No feito pendente de instauração pela Corregedoria Geral da Justiça, a Recorrente poderá
produzir amplo arrazoado destinado a comprovar a eficiência do serviço de registro objeto dos autos.
4. Para o Conselho Nacional de Justiça: “... salvo em situações excepcionalíssimas, como a presença
de vícios insanáveis ou diante de provas inequívocas da inexistência de justa causa, não deve
interferir na condução de procedimentos administrativos disciplinares, regularmente instaurados nos
Tribunais.(...)” (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 000596304.2009.2.00.0000 - Rel. Milton Augusto de Brito Nobre - 97ª Sessão - j. 26/01/2010).
5. Recurso desprovido.
(RecAdm nº 0100111-61.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.897TPADM, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.335 de 22.4.2019)
RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO
DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em face da necessidade de observância ao princípio da legalidade estrita pelo Poder Judiciário,
impossível o pagamento da gratificação de conciliação a servidor público vinculado ao Poder
Judiciário, por ausência de regulamentação legal.
2. Não há violação a princípio Constitucional, bem como possibilidade da aplicação da autotutela
administrativa, quando já há processo administrativo instaurado com o fito de levar dados acerca do
impacto financeiro e orçamentário do Poder Judiciário do Estado do Acre, para viabilizar a
implementação da gratificação de conciliação - GC.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(RecAdm nº 0100563-71.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.888TPADM, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.330 de 11.4.2019)
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
RECONHECIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIOS TRABALHADAS E SUA
CONVERSÃO EM FOLGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PREVISÃO LEGAL.
REGULAMENTAÇÃO
POR
MEIO
DE
LEI
COMPLEMENTAR
ESPECÍFICA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1.Decisão que modificou a jornada de trabalho de servidores para 07 (sete) horas diárias
ininterruptas possui efeito ex nunc, não havendo que se falar em efeitos pretéritos.
2.Diante da ausência de previsão legal para o atendimento do pleito da ora recorrente, outro
caminho não resta senão desprover seu recurso administrativo
3.Em que pese as Resoluções nº 151/2011 e 157/2011, do Tribunal Pleno Administrativo, terem
disposto que a partir de 26 de janeiro de 2011 a jornada diária de trabalho dos servidores do
Poder Judiciário do Estado do Acre passou a ser de 7 horas ininterruptas, prevalece o comando do
120/139

Ementário Trimestral de Jurisprudência - Tribunal de Justiça do Estado do Acre

parágrafo único do Art. 22, da Lei Complementar Estadual nº 105/2002, que estabeleceu que a
jornada de trabalho dos servidores que tenham ou venham a ter incorporado cargo em comissão
ficam sujeitos à jornada de quarenta horas semanais. Essa jornada restou mantida pelo Art. 6º,
caput, da Lei Complementar Estadual nº 258/2013, que revogou a Lei Complementar Estadual nº
105/2002.
(RecAdm nº 0100214-68.2018.8.01.0000,Rel. Des. Pedro Ranzi, Acórdão nº 10.887-TPADM,
julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.328 de 9.4.2019)
RECURSO ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. CURVA DE MATURIDADE.
JULGAMENTO PELO CONSELHO DE JUSTIÇA ESTADUAL. TENTATIVA DE
ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA
IMPLANTAÇÃO DO PCCR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1.Em suas razões, a recorrente noticiou ter pleiteado reenquadramento na Curva de Maturidade,
relativamente ao período trabalhado sob o regime celetista, no que obtivera êxito, contudo com
efeitos financeiros a partir da data do requerimento. Pretende, amparada em julgamentos posteriores
do Conselho de Justiça Estadual, que o termo a quo coincida com a implantação do PCCR.
2.O último julgado que se tem notícia no âmbito do COJUS (Recurso Administrativo n. 010050131.2018.8.01.000, Relatora Desembargadora Waldirene Cordeiro, j. 10 de janeiro de 2019) registrou,
à unanimidade, como termo a quo dos efeitos financeiros a data do requerimento administrativo.
3.Ademais, a própria recorrente, ao firmar o requerimento de páginas 1/4, mostrou-se expressa no
sentido de que seu enquadramento surtisse efeitos a partir de sua apresentação.
4.Em tal contexto, o acórdão do Conselho da Justiça Estadual, a despeito de ter dado provimento
parcial ao recurso administrativo, refletiu o quanto postulado pela servidora, de modo a lhe falecer
interesse recursal em alterar o termo inicial dos efeitos financeiros daquela decisão.
5.Recurso não conhecido.
(RecAdm nº 0100501-31.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Acórdão nº 10.867TPADM, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.328 de 9.4.2019)
RECURSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA JUDICIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE SER
EXAMINADA NA VIA ADMINISTRATIVA.
A jurisprudência se consolidou afirmando da impossibilidade de na via administrativa, conhecer-se de
matérias que tenham sido previamente submetidas ao Poder Judiciário.
Recurso Administrativo improvido.
(RecAdm nº 0100034-52.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.813TPADM, julgado em 30.1.2019, DJe nº 6.287 de 4.2.2019)
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
A
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO DO
TÍTULO DE NÍVEL SUPERIOR APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL (ART. 54, §
2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 258/2013). RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A conclusão do curso superior somente se perfectibiliza com a colação de grau.
2. Demonstrada que a sua habilitação somente se efetivou após decurso do prazo previsto em lei,
não há se falar em direito subjetivo a percepção da gratificação de nível superior prevista no Art.
54, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 258/2013.
3. Recurso não provido.
(RecAdm nº 0100507-38.2018.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.740COJUS, julgado em 13.12.2018, DJe nº 6.281 de 24.1.2019)
REANÁLISE
DA
DECISÃO
COLEGIADA.
PRESCRIÇÃO
DO
PRAZO
DE
REQUERIMENTO DO SERVIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. QUESTÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO NEGADA. EFEITOS
FINANCEIROS PRO FUTURO. SÚMULA 82, STJ. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA.
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1. Abordando os autos questão atinente à obrigação de trato sucessivo imposta à Fazenda Pública, e
não tendo havido a negativa da questão de fundo de direito pelo órgão colegiado, aplica-se ao caso
a orientação da Súmula 82, do STJ, para entender que o prazo prescricional quinquenal do Decreto
20.910/32 e da LCE 39/93 atinge a hipótese do feito apenas no tocante às prestações vencidas no
quinquênio legal anterior à data do requerimento apresentado pela parte.
2. Situação não evidenciada nos autos, vez que o Acórdão limitou-se em garantir os efeitos
financeiros advindos do correto reenquadramento a partir da data do seu requerimento, ou seja, pro
futuro, não havendo, portanto, que se falar em desrespeito ao prazo prescricional quinquenal.
3. Decisão colegiada mantida nos seus exatos termos.
(RecAdm nº 0100124-60.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº
10.802-COJUS, julgado em 10.1.2019, DJe nº 6.277 de 18.1.2019)
REANÁLISE
DA
DECISÃO
COLEGIADA.
PRESCRIÇÃO
DO
PRAZO
DE
REQUERIMENTO DA SERVIDORA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. QUESTÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO NEGADA. EFEITOS
FINANCEIROS PRO FUTURO. SÚMULA 82, STJ. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA.
1.Abordando os autos questão atinente à obrigação de trato sucessivo imposta à Fazenda Pública, e
não tendo havido a negativa da questão de fundo de direito pelo órgão colegiado, aplica-se ao caso
a orientação da Súmula 82, do STJ, para entender que o prazo prescricional quinquenal do Decreto
20.910/32 e da LCE 39/93 atinge a hipótese do feito apenas no tocante às prestações vencidas no
quinquênio legal anterior à data do requerimento apresentado pela parte.
2. Situação não evidenciada nos autos, vez que o Acórdão limitou-se em garantir os efeitos
financeiros advindos do correto reenquadramento a partir da data do seu requerimento, ou seja, pro
futuro, não havendo, portanto, que se falar em desrespeito ao prazo prescricional quinquenal.
3. Decisão colegiada mantida nos seus exatos termos.
(RecAdm nº 0100218-08.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº
10.803-COJUS, julgado em 10.1.2019, DJe nº 6.277 de 18.1.2019)
REANÁLISE
DA
DECISÃO
COLEGIADA.
PRESCRIÇÃO
DO
PRAZO
DE
REQUERIMENTO DO SERVIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. QUESTÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO NEGADA. EFEITOS
FINANCEIROS PRO FUTURO. SÚMULA 82, STJ. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA.
1.Abordando os autos questão atinente à obrigação de trato sucessivo imposta à Fazenda Pública, e
não tendo havido a negativa da questão de fundo de direito pelo órgão colegiado, aplica-se ao caso
a orientação da Súmula 82, do STJ, para entender que o prazo prescricional quinquenal do Decreto
20.910/32 e da LCE 39/93 atinge a hipótese do feito apenas no tocante às prestações vencidas no
quinquênio legal anterior à data do requerimento apresentado pela parte.
2. Situação não evidenciada nos autos, vez que o Acórdão limitou-se em garantir os efeitos
financeiros advindos do correto reenquadramento a partir da data do seu requerimento
09 de
fevereiro de 2018
ou seja, pro futuro, não havendo, portanto, que se falar em desrespeito ao
prazo prescricional quinquenal.
3. Decisão colegiada mantida nos seus exatos termos.
(RecAdm nº 0100265-79.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº
10.804-COJUS, julgado em 10.1.2019, DJe nº 6.277 de 18.1.2019)
ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DESTE
PODER JUDICIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 258/2013. PCCR DOS
SERVIDORES. CURVA DA MATURIDADE. REENQUADRAMENTO. TEMPO DE
TRABALHO SOB REGIME CELETISTA. APROVEITAMENTO. POSTERIOR APROVAÇÃO
EM CONCURSO PÚBLICO. MUDANÇA PARA REGIME ESTATUTÁRIO. SEM RUPTURA
DE
VÍNCULO
FUNCIONAL.
MESMA
CARREIRA.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
PROVIMENTO PARCIAL.
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1. O novo Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Servidores do Tribunal de Justiça do
Acre, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 258/2013, previu, em seu art. 46, um
benefício denominado “Curva da Maturidade”, que nada mais é que o enquadramento dos
servidores efetivos nas respectivas novas linhas de referência, levando em consideração, para tanto, o
tempo de serviço na carreira do Poder Judiciário e o vencimento-base percebido até a entrada da
norma em vigor.
2. O presente recurso administrativo cinge-se, justamente, na análise do aproveitamento (ou não) do
tempo em que a servidora laborou para o Poder Judiciário acreano sob o vínculo celetista (antes da
sua aprovação em concurso público), para fins de enquadramento na correta posição da “Curva da
Maturidade”.
3. Há de se reconhecer que o cargo desempenhado pelo servidora no regime celetista
Serviços
Diversos - se encaixa na conceituação de “carreira”, já permitida na legislação vigente àquela época,
que teve continuidade com a aprovação do mesmo em concurso público.
4. Não houve, na hipótese, ruptura de vínculo funcional, apenas alteração do regime jurídico que
rege a relação, que passou de celetista para administrativo (estatutário); evidenciando uma
“carreira”, pelo que não pode o recorrente ser tolhido de seus direitos já então adquiridos pelo
tempo de trabalho.
5. Conclui-se, portanto, que a contagem de tempo de serviço prestado no regime celetista deve ser
considerada para os fins da reclassificação na “Curva da Maturidade”, pois, segundo interpretação
restritiva do art. 2º, II, da LCE n. 258/2013, a servidora integra carreira do Poder Judiciário desde
1º/04/1982, dada a natureza do cargo, não podendo ser desprezado o tempo de serviço pela
alteração do regime jurídico.
6. Recurso parcialmente provido, para reconhecer o reenquadramento da servidora na letra Técnico
Judiciário, código EJ02-NM
Classe “C”, Nível 1, inclusive com os efeitos financeiros daí
advindos (implantação em folha de pagamento), a partir da data do requerimento, respeitada a
prescrição quinquenal.
(RecAdm nº 0100258-87.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº
10.805-COJUS, julgado em 10.1.2019, DJe nº 6.277 de 18.1.2019)
ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DESTE
PODER JUDICIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 258/2013. PCCR DOS
SERVIDORES. CURVA DA MATURIDADE. REENQUADRAMENTO. TEMPO DE
TRABALHO SOB REGIME CELETISTA. APROVEITAMENTO. POSTERIOR APROVAÇÃO
EM CONCURSO PÚBLICO. MUDANÇA PARA REGIME ESTATUTÁRIO. SEM RUPTURA
DE
VÍNCULO
FUNCIONAL.
MESMA
CARREIRA.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
PROVIMENTO PARCIAL.
1. O novo Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Servidores do Tribunal de Justiça do
Acre, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 258/2013, previu, em seu art. 46, um
benefício denominado “Curva da Maturidade”, que nada mais é que o enquadramento dos
servidores efetivos nas respectivas novas linhas de referência, levando em consideração, para tanto, o
tempo de serviço na carreira do Poder Judiciário e o vencimento-base percebido até a entrada da
norma em vigor.
2. O presente recurso administrativo cinge-se, justamente, na análise do aproveitamento (ou não) do
tempo em que o servidor laborou para o Poder Judiciário acreano sob o vínculo celetista (antes da
sua aprovação em concurso público), para fins de enquadramento na correta posição da “Curva da
Maturidade”.
3. Há de se reconhecer que o cargo desempenhado pelo servidor no regime celetista
Serviços
Diversos - se encaixa na conceituação de “carreira”, já permitida na legislação vigente àquela época,
que teve continuidade com a aprovação do mesmo em concurso público.
4. Não houve, na hipótese, ruptura de vínculo funcional, apenas alteração do regime jurídico que
rege a relação, que passou de celetista para administrativo (estatutário); evidenciando uma
“carreira”, pelo que não pode o recorrente ser tolhido de seus direitos já então adquiridos pelo
tempo de trabalho.
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5. Conclui-se, portanto, que a contagem de tempo de serviço prestado no regime celetista deve ser
considerada para os fins da reclassificação na “Curva da Maturidade”, pois, segundo interpretação
restritiva do art. 2º, II, da LCE n. 258/2013, o servidor integra carreira do Poder Judiciário desde
1º/08/1981, dada a natureza do cargo, não podendo ser desprezado o tempo de serviço pela
alteração do regime jurídico.
6. Recurso parcialmente provido, para reconhecer o reenquadramento da servidora na letra Oficial de
Justiça, código PJ-NM-210
Classe “B”, Nível 4, inclusive com os efeitos financeiros daí
advindos (implantação em folha de pagamento), a partir da data do requerimento, respeitada a
prescrição quinquenal.
(RecAdm nº 0100449-35.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª 0100449-35.2018.8.01.0000, Acórdão
nº 10.806-COJUS, julgado em 10.1.2019, DJe nº 6.277 de 18.1.2019)
ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DESTE
PODER JUDICIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 258/2013. PCCR DOS
SERVIDORES. CURVA DA MATURIDADE. REENQUADRAMENTO. TEMPO DE
TRABALHO SOB REGIME CELETISTA. APROVEITAMENTO. POSTERIOR APROVAÇÃO
EM CONCURSO PÚBLICO. MUDANÇA PARA REGIME ESTATUTÁRIO. SEM RUPTURA
DE
VÍNCULO
FUNCIONAL.
MESMA
CARREIRA.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
PROVIMENTO PARCIAL.
1. O novo Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Servidores do Tribunal de Justiça do
Acre, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 258/2013, previu, em seu art. 46, um
benefício denominado “Curva da Maturidade”, que nada mais é que o enquadramento dos
servidores efetivos nas respectivas novas linhas de referência, levando em consideração, para tanto, o
tempo de serviço na carreira do Poder Judiciário e o vencimento-base percebido até a entrada da
norma em vigor.
2. O presente recurso administrativo cinge-se, justamente, na análise do aproveitamento (ou não) do
tempo em que a servidora laborou para o Poder Judiciário acreano sob o vínculo celetista (antes da
sua aprovação em concurso público), para fins de enquadramento na correta posição da “Curva da
Maturidade”.
3. Há de se reconhecer que o cargo desempenhado pela servidora no regime celetista
Serviços
Diversos - se encaixa na conceituação de “carreira”, já permitida na legislação vigente àquela época,
que teve continuidade com a aprovação do mesmo em concurso público.
4. Não houve, na hipótese, ruptura de vínculo funcional, apenas alteração do regime jurídico que
rege a relação, que passou de celetista para administrativo (estatutário); evidenciando uma
“carreira”, pelo que não pode o recorrente ser tolhido de seus direitos já então adquiridos pelo
tempo de trabalho.
5. Conclui-se, portanto, que a contagem de tempo de serviço prestado no regime celetista deve ser
considerada para os fins da reclassificação na “Curva da Maturidade”, pois, segundo interpretação
restritiva do art. 2º, II, da LCE n. 258/2013, a servidora integra carreira do Poder Judiciário desde
1º/08/1979, dada a natureza do cargo, não podendo ser desprezado o tempo de serviço pela
alteração do regime jurídico.
6. Recurso parcialmente provido, para reconhecer o reenquadramento da servidora na letra Analista
Judiciário, código EJ01-NS
Classe “B”, Nível 3, inclusive com os efeitos financeiros daí
advindos (implantação em folha de pagamento), a partir da data do requerimento, respeitada a
prescrição quinquenal.
(RecAdm nº 0100501-31.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº
10.807-COJUS, julgado em 10.1.2019, DJe nº 6.277 de 18.1.2019)
REANÁLISE
DA
DECISÃO
COLEGIADA.
PRESCRIÇÃO
DO
PRAZO
DE
REQUERIMENTO DO SERVIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. QUESTÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO NEGADA. EFEITOS
FINANCEIROS PRO FUTURO. SÚMULA 82, STJ. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA.
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1.Abordando os autos questão atinente à obrigação de trato sucessivo imposta à Fazenda Pública, e
não tendo havido a negativa da questão de fundo de direito pelo órgão colegiado, aplica-se ao caso
a orientação da Súmula 82, do STJ, para entender que o prazo prescricional quinquenal do Decreto
20.910/32 e da LCE 39/93 atinge a hipótese do feito apenas no tocante às prestações vencidas no
quinquênio legal anterior à data do requerimento apresentado pela parte.
2. Situação não evidenciada nos autos, vez que o Acórdão limitou-se em garantir os efeitos
financeiros advindos do correto reenquadramento a partir da data do seu requerimento, ou seja, pro
futuro, não havendo, portanto, que se falar em desrespeito ao prazo prescricional quinquenal.
3.Decisão colegiada mantida nos seus exatos termos.
(RecAdm nº 0100054-43.2018.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.808COJUS, julgado em 10.1.2019, DJe nº 6.277 de 18.1.2019)
REANÁLISE
DA
DECISÃO
COLEGIADA.
PRESCRIÇÃO
DO
PRAZO
DE
REQUERIMENTO DA SERVIDORA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. QUESTÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO NEGADA. EFEITOS
FINANCEIROS PRO FUTURO. SÚMULA 82, STJ. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA.
1.Abordando os autos questão atinente à obrigação de trato sucessivo imposta à Fazenda Pública, e
não tendo havido a negativa da questão de fundo de direito pelo órgão colegiado, aplica-se ao caso
a orientação da Súmula 82, do STJ, para entender que o prazo prescricional quinquenal do Decreto
20.910/32 e da LCE 39/93 atinge a hipótese do feito apenas no tocante às prestações vencidas no
quinquênio legal anterior à data do requerimento apresentado pela parte.
2. Situação não evidenciada nos autos, vez que o Acórdão limitou-se em garantir os efeitos
financeiros advindos do correto reenquadramento a partir da data do seu requerimento, ou seja, pro
futuro, não havendo, portanto, que se falar em desrespeito ao prazo prescricional quinquenal.
3.Decisão colegiada mantida nos seus exatos termos.
(RecAdm nº 0100197-32.2018.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.809COJUS, julgado em 10.1.2019, DJe nº 6.277 de 18.1.2019)
REANÁLISE
DA
DECISÃO
COLEGIADA.
PRESCRIÇÃO
DO
PRAZO
DE
REQUERIMENTO DA SERVIDORA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. QUESTÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO NEGADA. EFEITOS
FINANCEIROS PRO FUTURO. SÚMULA 82, STJ. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA.
1. Abordando os autos questão atinente à obrigação de trato sucessivo imposta à Fazenda Pública, e
não tendo havido a negativa da questão de fundo de direito pelo órgão colegiado, aplica-se ao caso
a orientação da Súmula 82, do STJ, para entender que o prazo prescricional quinquenal do Decreto
20.910/32 e da LCE 39/93 atinge a hipótese do feito apenas no tocante às prestações vencidas no
quinquênio legal anterior à data do requerimento apresentado pela parte.
2. Situação não evidenciada nos autos, vez que o Acórdão limitou-se em garantir os efeitos
financeiros advindos do correto reenquadramento a partir da data do seu requerimento, ou seja, pro
futuro, não havendo, portanto, que se falar em desrespeito ao prazo prescricional quinquenal.
3. Decisão colegiada mantida nos seus exatos termos.
(RecAdm nº 0100219-90.2018.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.810COJUS, julgado em 10.1.2019, DJe nº 6.277 de 18.1.2019)
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). CÔMPUTO DO TEMPO DE
SERVIÇO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 26/2001 PARA FINS DE
ANUÊNIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA
SEGURANÇA JURÍDICA. CONTINUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA
DE INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO. RECURSO PROVIDO.
1. O adicional por tempo de serviço, também conhecido por anuênio, computados antes da
revogação do Art. 32, da Constituição Acreana, pela Emenda Constitucional nº 26/2001, deverá
ser incluído aos vencimentos do servidor público a título de Vantagem Nominalmente Identificada
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VPNI, calculado à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço público efetivo, incidente
sobre o vencimento base do cargo exercido na época, objetivando preservar a irredutibilidade de
vencimentos e o direito adquirido dos servidores públicos.
2. Se a exoneração do servidor do cargo de Técnico Judiciário se deu no mesmo dia da sua posse
e exercício no cargo de Analista Judiciário inexiste qualquer descontinuidade no serviço público que
possa caracterizar o rompimento do vínculo entre o servidor e administração. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ, Mandado de Segurança nº 10898/DF).
3. Em homenagem ao princípio do direito adquirido e o da segurança jurídica, a demora no
pedido de averbação do tempo de serviço público em cargo efetivo junto a outro órgão estadual ou
municipal não pode ser usada como fato apto a desconstituir a vantagem pretendida se já
preenchido o requisito temporal para a sua concessão.
4. Recurso provido.
(RecAdm nº 0100304-13.2017.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.790COJUS, julgado em 10.1.2019, DJe nº 6.275 de 16.1.2019)

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
Crimes de responsabilidade
INQUÉRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 1º, VI,
DO DECRETO-LEI N.º 201/67. PREFEITO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAIS. CONDUTA ATÍPICA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO. REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA.
1. O juízo de admissibilidade da ação penal exige a demonstração de um lastro probatório
mínimo e razoável, que aponte o agente como autor de uma conduta típica e específica.
2. A rejeição da denúncia é medida que se impõe se não houver a subsunção perfeita da conduta
praticada pelo agente ao tipo penal, em face da inexistência de indícios do dolo, elemento subjetivo
indispensável ao crime.
3. O atraso de poucos dias na prestação de contas anual, ainda em momento anterior ao
oferecimento da denúncia, denota a inexistência de dolo do réu, sem o qual não se tem por
realizado o elemento subjetivo essencial à caracterização do crime previsto no art. 1º, VI, do
Decreto-Lei n.º 201/67.
4. Inexistência de justa causa para a ação penal, porquanto evidenciada a atipicidade da conduta
(Art. 395, III, do Código de Processo Penal).
5. Denúncia rejeitada.
(RpCr nº 0800006-59.2018.8.01.0900, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, Acórdão nº 10.889TPJUD, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.330 de 11.4.2019)

REVISÃO CRIMINAL
Crime tentado
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE
PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA DA CONDENADA. INADEQUAÇÃO
DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DO ART. 621, INCISO III, DO CPP. REVISÃO CRIMINAL
NÃO CONHECIDA.
1. No que diz respeito ao argumento de que no processo não foram produzidas provas de autoria e
materialidade do crime, esta tese não pode prevalecer, frisando-se que a Revisão Criminal não pode
ser utilizada como uma segunda Apelação, revolvendo fatos e provas exaustivamente analisados na
tramitação processual. Por outras palavras, a jurisprudência do STJ não admite Revisão Criminal
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apoiada em reexame de provas que serviram de lastro ao decreto condenatório, bem como ao
recurso de Apelação que manteve a condenação em todos os seus termos.
2. É inviável, nesta instância, suprimir a ausência de provas dos fatos alegados, não se percebendo a
nulidade da condenação, haja vista que a Revisionanda deixou de apresentar novas provas capazes de
demonstrar a sua inocência, limitando-se a revigorar os mesmos argumentos exaustivamente apreciados
no processo criminal, o que não se amolda às hipóteses de cabimento da Revisão Criminal,
previstas no art. 621, inciso III, do CPP.
3. Não conhecimento da Revisão Criminal.
(RvCr nº 1001391-76.2017.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 11.000-TPJUD,
julgado em 26.6.2019, DJe nº 6.381 de 28.6.2019)
Estupro de vulnerável
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCONSISTÊNCIA DA RETRATAÇÃO DA
VÍTIMA. INCAPACIDADE DE ALTERAR AS CONCLUSÕES DA SENTENÇA E DO
RECURSO DE APELAÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO NO
CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.
1. Em sede Revisão Criminal, não há incidência do princípio do in dubio pro reo, haja vista que,
nos termos do art. 5º, inciso LVII, da CF/1988, ninguém será considerado culpado até o trânsito
em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, a garantia de presunção de inocência termina
após a formação da coisa julgada. Enfim, a coisa julgada funciona como um dos limites à aplicação
do in dubio pro reo, recaindo sobre o autor da ação de impugnação o ônus de produzir a prova
da existência do alegado erro judiciário.
2. Fazendo a comparação analítica das declarações prestadas na ação penal (seja no inquérito
policial, seja na fase de instrução e julgamento) com o depoimento dado na justificação prévia,
dessume-se que a retratação da vítima padece de credibilidade, manifestando ausência de poder de
convencimento capaz de infirmar os fatos e as provas, que sustentaram a sentença condenatória.
Vislumbra-se que, nas declarações feitas depois do trânsito em julgado, a vítima não foi capaz de
reconstruir os acontecimentos, ao contrário do ocorrido na instrução processual, onde falou com
desenvoltura, firmeza e consistência, reconstruindo os fatos de maneira lógica e concatenada.
3. Não prospera a alegação de que a condenação está baseada apenas na palavra da vítima, uma
vez que o conjunto probatório revela tanto a autoria como a materialidade do fato. Nessa senda, o
Exame de Corpo de Delito (Conjunção Carnal), juntado aos autos originais, constatou a rotura do
anel himenial, ou seja, confirmou a existência de relação sexual, com rompimento da membrana do
hímen, fato ocorrido próximo à data da realização do exame.
4. Em harmonia com as demais provas dos autos, consubstanciadas nas informação do inquérito
policial e nos elementos de convencimento firmados na instrução processual, está claro que as
testemunhas supracitadas não presenciaram o estupro
até porque este é um crime que costuma
ocorrer na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas além da vítima e do agressor,
decorrendo daí o poder probante especial do depoimento da parte violentada, mas verificaram, in
loco, os danos físicos e psicológicos suportados pela adolescente, que tinha um pavor muito grande
da presença do tio, ainda mais quando uma parte da família não acreditou nela, como os próprios
pais, que a inibiram de denunciar o Revisionando.
5. Improcedência da Revisão Criminal.
(RvCr nº 1000630-11.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 11.003-TPJUD,
julgado em 26.6.2019, DJe nº 6.381 de 28.6.2019)
Direito Penal
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA
DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPROCEDÊNCIA
DA REVISÃO CRIMINAL.
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1. Na hipótese dos autos, o Juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco)
anos. Contudo, prosseguindo na individualização da reprimenda, estabeleceu o regime fechado para o
início do cumprimento de pena, haja vista que a reincidência, não valorada no início da
dosimetria para evitar a dupla punição pela mesma circunstância (bis in idem), foi usada para
exasperar a punição nesse ponto.
2. Em caso de pena restritiva de liberdade não excedente a 08 (oito) anos, a regra geral consiste na
fixação do regime semiaberto, desde que as condições pessoais sejam favoráveis (primariedade e bons
antecedentes), além de não existir condições judiciais contrárias à conduta do réu. Evidentemente, o
regime mais gravoso será aplicado em decisão fundamentada, apontando a existência de
circunstâncias concretas a recomendar a imposição do regime fechado, sob pena de nulidade.
3. Não pode prosperar a alegação de ausência de motivação idônea, uma vez que a fixação do
regime fechado não ocorreu pela gravidade do ilícito penal, mas com fundamento na reincidência
do Revisionando. O Juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos e, na
última etapa da dosimetria, levou em consideração a reincidência do réu para estabelecer o regime
fechado, observando, dessa maneira, a regra contida na primeira parte da alínea “b” do § 2º do
art. 33 do CP. Assim, é perfeitamente válida a fundamentação adotada pela Sentença impugnada,
salientando que ao caso não pode ser aplicada a regra geral do regime semiaberto (para pena
restritiva de liberdade superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos), tendo em
vista que as condições pessoais do Revisionando são desfavoráveis (reincidência), sendo imperativa a
fixação do regime inicial fechado.
4. Improcedência da Revisão Criminal.
(RvCr nº 1001933-60.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 11.002-TPJUD,
julgado em 26.6.2019, DJe nº 6.381 de 28.6.2019)
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, ROUBO
MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA
PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM PROVAS
COLHIDAS NAS FASES POLICIAL E JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO ÀS
HIPÓTESES DO ART. 621, INCISO I, DO CPP. REVISÃO CRIMINAL NÃO
CONHECIDA.
1. De acordo com o art. 621, inciso I, do CPP, a Revisão Criminal será admitida quando a
sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, hipótese
aventada no caso para justificar o ajuizamento do presente pedido. É pacífico que a expressão
“evidência” deve ser compreendida como a verdade manifesta, ou seja, a sentença é contrária à
evidência dos autos quando esta não se apoiar em nenhuma prova produzida no curso do processo,
nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase
investigatória.
2. No que diz respeito ao argumento de que no processo não foram produzidas provas de autoria e
materialidade do crime, esta tese não pode prevalecer, frisando-se que a Revisão Criminal não pode
ser utilizada como uma segunda Apelação, revolvendo fatos e provas exaustivamente analisados na
tramitação processual. Em harmonia com este entendimento, a jurisprudência do STJ não admite
Revisão Criminal apoiada em reexame de provas que serviram de lastro ao decreto condenatório,
bem como ao recurso de Apelação que manteve a condenação em todos os seus termos.
3. Dessume-se que o decreto condenatório foi estruturado no conjunto probatório, composto,
essencialmente, pelos elementos de convencimento produzidos na fase policial (auto de prisão em
flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e restituição, inquérito policial e depoimento das
vítimas e testemunhas) e, sobretudo, pelos depoimentos e interrogatórios prestados na presença do
Magistrado, do Promotor de Justiça e dos Defensores. Como exposto acima, os cúmplices do
Revisionando, em depoimentos prestados na fase judicial, com observância do contraditório e da
ampla defesa, foram convictos em apontá-lo como coautor do assalto, incumbido da tarefa de
transportar os executores do crime no seu automóvel, motivo pelo qual não merece prosperar a
alegação de que a condenação é contrária à evidência dos autos, não sendo admitida, portanto, a
presente Revisão Criminal.
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4. Não conhecimento da Revisão Criminal.
(RvCr nº 1000082-83.2018.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 11.001-TPJUD,
julgado em 26.6.2019, DJe nº 6.381 de 28.6.2019)
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO.
HOMICÍDIO
TENTADO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ERRO IN JUDICANDO.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO
DE AGRAVANTE. INACEITABILIDADE. DUAS QUALIFICADORAS. UMA PARA
QUALIFICAR O DELITO E OUTRA PARA AGRAVAR A PENA. AFASTAMENTO DO
CRIME CONTINUADO. INADMISSIBILIDADE. SEGUNDO CRIME SE DEU EM
CONTINUAÇÃO
DO
PRIMEIRO.
REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS.
IMPROCEDÊNCIA.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal na Sentença a quo, deve-se julgar prejudicado o pedido em
relação ao primeiro fato.
2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do
mínimo legal.
3. Havendo duas qualificadoras, basta uma para qualificar o crime de homicídio, podendo a outra
ser utilizada para agravar a pena quando figurar, também, como agravante.
4. Comprovado que os crimes se deram mediante mais de uma ação, são da mesma espécie e
ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, deve-se reconhecer a regra
do crime continuado.
5. Revisão Criminal conhecida e improcedente.
(RvCr nº 1000325-09.2019.8.01.0900, Rel. Des. Elcio Mendes, Acórdão nº 10.992-TPJUD,
julgado em 19.6.2019, DJe nº 6.380 de 27.6.2019)
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA NOVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDISCUSSÃO DE JULGADO.
INACEITABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Preenchidas as exigências do art. 621 do Código de Processo Penal, o conhecimento da revisão
criminal é medida que se impõe.
2. A Revisão Criminal não se presta para mera rediscussão de matéria analisada e julgada.
3. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.
(RvCr nº 1000453-29.2019.8.01.0900, Rel. Des. Elcio Mendes, Acórdão nº 10.959-TPJUD,
julgado em 29.5.2019, DJe nº 6.365 de 4.6.2019)
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. CONTRARIEDADE À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO A
TEXTO DE LEI. IMPERTINÊNCIA. OBJETIVO: REEXAME INADEQUADO. NÃO
CABIMENTO.
1. Exsurge a condenação contrária à evidência dos autos quando todas as provas indicarem a
absolvição do réu, circunstância que refoge á espécie em exame.
2. Julgados do Tribunal Pleno Jurisdicional desta Corte de Justiça:
a) Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória contrária à evidência dos autos.
Alegação de existência de prova nova. Falta de demonstração. Impossibilidade de um segundo
Recurso de Apelação. Não conhecimento. - Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do
Superior Tribunal de Justiça, “a Revisão Criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse
uma apelação, nem mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que não
pode ser utilizado como sucedâneo recursal”. - Revisão Criminal não conhecida.(Revisão Criminal
1002462-79.2018.8.01.0000
Rel. Des. Samoel Evangelista
J: 17.04.2019)
b) “(...) 4. Inadmite-se, em sede de revisão criminal, o reexame de tese já debatida no julgado que
se visa rescindir, vez que referida ação não pode ser manejada como um segundo recurso de
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apelação. Sua abrangência é restrita às hipóteses previstas no art. 621 do CPP e, não restando
demonstrado a ocorrência de erro judiciário ou nulidade a ser reparada, há de ser enjeitado o
pedido revisional. 5. Revisão Criminal não conhecida. (Revisão Criminal 1001158-45.2018.8.01.0000
Rel. Desª Waldirene Cordeiro
J: 03.04.2019)
c) “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MERO INCONFORMISMO DA
PETICIONÁRIA COM O RESULTADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A revisão criminal não se
presta a reavaliar a prova produzida no processo ou reaver o julgamento da ação penal porque ela
não se trata de recurso, mas de ação penal constitutiva de natureza complementar. 2. A revisão
criminal não se presta a reexaminar as provas dos autos, como se fosse uma segunda apelação,
sendo vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir
prova nova a respeito, o que não se configurou na hipótese. 4. Revisão Criminal não conhecida.”
3) Revisão criminal não conhecida.
(RvCr nº 1000217-77.2019.8.01.0900, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.985TPJUD, julgado em 5.6.2019, DJe nº 6.378 de 25.6.2019)
REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
LESÃO
CORPORAL
DE
NATUREZA GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO.
A Revisão Criminal tem como pressuposto a existência de um erro judiciário e o seu objetivo é
corrigir o mesmo. A inexistência desse pressuposto - circunstância que determine a diminuição da
pena - conduz à sua improcedência.
Não há que se falar em incidência da atenuante da confissão, quando não alegada e debatida em
Plenário, conforme previsto na Legislação vigente.
Revisão Criminal improcedente.
(RvCr nº 1000074-88.2019.8.01.0900, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.978TPJUD, julgado em 5.6.2019, DJe nº 6.377 de 24.6.2019)
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. INSURGÊNCIA ANTE A
EXACERBAÇÃO DA PENA BASE, QUANTUM APLICADO EM RELAÇÃO A
AGRAVANTES E RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. CONHECIMENTO
DA REVISIONAL. DESPROVIMENTO. EXACERBAÇÃO JUSTIFICADA. AGRAVANTE
DOSADA EM GRAU MÍNIMO E PRECLUSÃO RECONHECIDA QUANTO AO
CONCURSO DE CRIMES. IMPROCEDÊNCIA.
1. Preenchidas as exigências do art. 621 do Código de Processo Penal, reconhece-se da revisão
criminal.
2. Exacerbação da pena base calcada e justificada pelos elementos nos autos.
3. Quantum de aumento da agravante plausível e já minorada.
4. A Revisão Criminal não se presta para mera rediscussão de matéria preclusa.
5. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.
(RvCr nº 1002489-62.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 10.975TPJUD, julgado em 5.6.2019, DJe nº 6.371 de 12.6.2019)
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUESTÃO SUFICIENTEMENTE
ANALISADA NO JULGADO. MENORIDADE DA OFENDIDA AO TEMPO DO FATO
TÍPICO. CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE ‘FATO NOVO .
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal, em se tratando de ação constitutiva negativa, que investe contra julgado
condenatório já passado em julgado, destina-se, precipuamente, a corrigir o erro Judiciário, só sendo
admissível quando o caso concreto subsumir-se na moldura do art. 621, do Código de Processo
Penal, não se prestando ao simples reexame das provas já avaliadas, sob pena de transmudar a ação
de impugnação em segunda apelação.
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2. Pelos próprios documentos jungidos aos autos pelo Revisionando, a menoridade da ofendida ao
tempo do fato típico era pelo mesmo sabida e constava dos autos.
3. Revisão Criminal Improcedente.
(RvCr nº 1000044-37.2019.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº 10.969TPJUD, julgado em 29.5.2019, DJe nº 6.370 de 11.6.2019)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE
ILEGAL DE ARMAS. CONFISSÃO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
1.A Revisão Criminal não é meio hábil para mera rediscussão de matéria analisada e julgada.
2.A confissão deve ser analisada e estar em harmonia com o conjunto probatório coligido aos autos.
3.Revisão Criminal improcedente.
(RvCr nº 1000103-41.2019.8.01.0900, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.942TPJUD, julgado em 8.5.2019, DJe nº 6.355 de 21.5.2019)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE ROMEU E JULIETA.
MATÉRIA
CONTROVERTIDA
NOS
TRIBUNAIS.
SÚMULA
593
STJ.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. Em sede de revisão criminal aplica-se o in dubio contra réu, havendo inversão do ônus da
prova, recaindo este encargo, única e exclusivamente, sobre o postulante.
2. As alegações do pleito revisional de que o relacionamento com as menores eram com ânimo de
constituir matrimônio e que ambas já eram corrompidas sexualmente são no mesmo sentido da
teoria da “Exceção de Romeu e Julieta”, entretanto na teoria a ideia é de que havendo
consentimento e uma diferença pequena da idade entre os parceiros (há quem indique margem de
até 5 anos), não seria razoável considerar o ato sexual como um estupro
3. Assentou-se, sob o rito do Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC), a seguinte tese: Para
a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal,
basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor
de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de
relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. Tal
entendimento ainda restou consubstanciado na Súmula 593 do STJ.
4. O pedido revisional não é cabível com amparo em matéria cuja interpretação seja controvertida
nos tribunais. Precedentes.
5. Revisão Criminal não conhecida.
(RvCr nº 1001597-56.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Denise Bonfim, Acórdão nº 10.934TPJUD, julgado em 8.5.2019, DJe nº 6.351 de 15.5.2019)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. JULGAMENTO.
EVIDÊNCIA DOS AUTOS. TEXTO LEGAL. CONTRARIEDADE. NÃO VERIFICADA.
DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DA
REVISIONAL.
1.Precedente do Tribunal da Cidadania: “...esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a
revisão criminal é medida excepcional, possível apenas quando presentes as condições dispostas pelo
art. 621 do CPP, não servindo como sucedâneo recursal ou segunda apelação. (...) (AgRg no HC
473.164/ GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe
14/12/2018)
2. No caso concreto, inadequado o pedido de redimensionamento da pena de vez que a penabase
aplicada acima do mínimo legal decorre da análise das circunstâncias judiciais nos lindes da
discricionariedade do Juízo, atendendo às particularidades do caso.
3. Para a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça :“Não há violação ao art. 59 do Código
Penal, quando o aumento da pena-base está devidamente fundamentado na presença de
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circunstâncias judiciais negativas. (...) (STJ - AgRg no HC: 223246 AC 2011/0258392-6, Relatora
Ministra Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 20/05/2014, T5 - Quinta Turma, Data de
Publicação: DJe 26/05/2014)”
4. O regime inicial fechado é medida impositiva quando a pena é superior a 08 (oito) anos, na
conformidade do art. 33, do Código Penal.
5. Da análise do caso concreto em primeira e segunda instâncias, resulta a condenação a teor do
texto legal e evidência dos autos.
6. Revisão Criminal julgada improcedente.
(RvCr nº 1000069-50.2019.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.929TPJUD, julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.343 de 3.5.2019)
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
FINANCIAMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO.
CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONFIRMAÇÃO DA
CONDENAÇÃO PELA CÂMARA CRIMINAL DO TJAC. RECURSO ESPECIAL DA
DEFESA NÃO ADMITIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REQUISITO ESSENCIAL. REEXAME DE PROVAS.
VEDAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA REVISIONAL.
1. A Revisão Criminal não se presta a reexaminar as provas dos autos, como se fosse uma segunda
apelação, sendo vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo
quando existir prova nova a respeito, o que não configura-se in casu.
2. Embora o conhecimento de revisionais nas situações em que o peticionário não tenha se
insurgido contra a sentença monocrática, pela via recursal adequada, tenham tido maior admissão
em sede dos Tribunais, é hipótese alheia ao caso dos autos, em que o conjunto probante já foi
examinado pela Colenda Câmara Criminal por meio de apelação.
(RvCr nº 1000127-53.2019.8.01.0000, Rel. Des. Pedro Ranzi, Acórdão nº 10.925-TPJUD,
julgado em 24.4.2019, DJe nº 6.340 de 29.4.2019)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO À
MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO
REVISIONANDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Tendo o Magistrado a quo fixado corretamente o quantum relativo à diminuição da pena e face
do crime tentado, inviável se torna sua modificação, visto que o Agente percorreu todo o iter
criminis, não consumando o delito por circunstâncias alheia a sua vontade.
2. Ação que se julga improcedente.
(RvCr nº 1002602-32.2018.8.01.0900, Rel. Des. Pedro Ranzi, Acórdão nº 10.926-TPJUD,
julgado em 24.4.2019, DJe nº 6.340 de 29.4.2019)
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM FUNDAMENTO NAS
GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO
EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE
VALIDADE. PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR.
AUSÊNCIA
DE
ERRO
TÉCNICO
NA
SENTENÇA.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. No processo penal, a gratuidade judiciária apresenta especial relevância do ponto de vista do
exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que protegem os acusados em
geral (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988), facilitando-lhes o acesso a todos os meios de defesa
possíveis. Por outro lado, a parte ajuizou Revisão Criminal para substituir a pena restritiva de
direito (de proibição de conduzir veículo automotor) por outra menos gravosa, sob a alegação de
que necessita da carteira de habilitação para trabalhar e cuidar de sua família, sendo crível que o
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revisionando está enfrentando dificuldades que o impedem de suportar com as custas processuais
decorrentes da propositura da Revisão Criminal.
2. Compete ao revisionando a correta instrução do pedido de revisão criminal, sendo indispensável
a certidão de haver passado em julgado a Sentença condenatória, além das peças necessárias à
comprovação dos fatos arguidos. Precedentes do STJ: HC 203.422/PI. Enfim, é inviável o
conhecimento de Revisão Criminal, ajuizada por profissional da advocacia, instruída defeituosamente,
circunstância que impossibilita a análise das alegações formuladas pelo revisionando.
3. A sanção penal estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro de suspender ou proibir a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por se tratar de uma pena restritiva de
direitos, não pode ser substituída por outra de mesma natureza, ao arbítrio do julgador.
Inexistindo previsão legal para autorizar a substituição de pena restritiva de direito, no caso,
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, aplicada autonomamente, por outra
qualquer da mesma natureza, não há, portanto, nenhum erro técnico a ensejar a propositura da
presente Revisão Criminal.
4. Não conhecimento da Revisão Criminal.
(RvCr nº 1001148-35.2017.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, Acórdão nº 10.881-TPJUD,
julgado em 4.4.2019, DJe nº 6.328 de 9.4.2019)
PROCESSO PENAL. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO DE QUE O ÉDITO CONDENATÓRIO FOI SEDIMENTADO EM
DECLARAÇÕES FALSAS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
PROCEDIMENTO INCAPAZ DE ALTERAR A CONCLUSÃO FIRMADA EM PRIMEIRO
GRAU E EM SEDE RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DA REVISIONAL.
1.A revisão Criminal, por se tratar de ação que objetiva a desconstituição de sentença condenatória
transitada em julgado, tem por escopo corrigir excepcionais erros judiciários e injustiças, é está
adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2.A retratação da vítima pode ensejar a revisão criminal. Todavia, é necessário que não existam
dúvidas quanto à falsidade da prova produzida e que o afastamento dela seja relevante a ponto de
modificar o convencimento do juízo sentenciante.
3.No presente caso, as novas provas apresentadas por ocasião da justificação criminal pela defesa,
dentre elas, a retratação a vítima e de duas informantes (sua genitora e tia), não se mostram
firmes e seguras a ponto de desconstituir a conclusão firmada no édito condenatório, convalidado
por ocasião do recurso de apelação quanto à autoria delitiva atribuída ao réu, notadamente quando,
além disso, há outros elementos idôneos de prova encartados aos autos que não deixam dúvidas
quanto à ocorrência do crime de estupro de vulnerável.
4.Julga-se improcedente a presente revisional.
(RvCr nº 1001527-39.2018.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.884TPJUD, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.327 de 8.4.2019)
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
POR
INÉPCIA.
A
REVISÃO
CRIMINAL
É
AÇÃO
CONSTITUTIVA
DE
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA A UMA DAS CAUSAS ELENCADAS NO ARTIGO 621
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESTINADA A RESCINDIR SENTENÇA
CONDENATÓRIA EM PROCESSO FINDO. IMPRESCINDÍVEL QUE A REVISÃO
APONTE COM CLAREZA EM QUE A DECISÃO CONDENATÓRIA É CONTRÁRIA À
LEI OU A EVIDÊNCIA QUE CONTRARIOU A PROVA DOS AUTOS, DE FORMA QUE
DA NARRAÇÃO DOS FATOS DECORRA LOGICAMENTE A CONCLUSÃO. SE DA
NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO DECORRER LOGICAMENTE A CONCLUSÃO, A
PETIÇÃO INICIAL SERÁ CONSIDERADA INEPTA E, POR CONSEQUÊNCIA,
INDEFERIDA (ART. 330, INCISO I E §1º, INCISO III, DO CPC). NÃO
CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL POR INÉPCIA DA INICIAL.
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1. A revisão criminal é circunscrita às hipóteses de cabimento do artigo 621 do Código de Processo
Penal, de modo que seu conhecimento se dá tão somente no limite das matérias elencadas
taxativamente no dispositivo legal.
2. Quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, a petição inicial será
considerada inepta e, por consequência, indeferida (inteligência do art. 330, inciso I e §1º, inciso
III, do CPC).
3. Revisão Criminal não conhecida por inépcia da inicial.
(RvCr nº 1001743-97.2018.8.01.0000, Rel. Des. Júnior Alberto, Acórdão nº 10.743-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA NOVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDISCUSSÃO DE JULGADO.
INACEITABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
PERTURBAÇÃO
DA
TRANQUILIDADE.
INADMISSIBILIDADE.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
1. Preenchidas as exigências do art. 621 do Código de Processo Penal, imperioso é o conhecimento
da Revisão Criminal.
2. A Revisão Criminal não se presta para mera rediscussão de matéria analisada e julgada.
3. O remédio processual não deve ser utilizado como segunda apelação criminal.
4. Revisão Criminal conhecida e improcedente.
(RvCr nº 1002044-44.2018.8.01.0000, Rel. Des. Elcio Mendes, Acórdão nº 10.746-TPJUD,
julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
Estupro
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA COM FUNDAMENTAÇÃO EM DISPOSITIVO DECLARADO
INCONSTITUCIONAL.
A natureza hedionda do crime de estupro de vulnerável - previsto em dispositivo já revogado - não
é fundamento suficiente para o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento
da pena imposta ao réu. No entanto, a fixação de pena em patamar que admita o estabelecimento
de regime mais gravoso e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, recomendam a
manutenção do referido regime, tal como fixado na Sentença.
Revisão Criminal improcedente.
(RvCr nº 1001654-74.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.821TPJUD, julgado em 13.12.2019, DJe nº 6.298 de 19.2.2019)
PROCESSO PENAL. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
NOVAS PROVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO.
DECOTAGEM DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE.
QUALIDADE DE PADRASTO DA VÍTIMA É CIRCUNSTÂNCIA QUE ESTÁ ÍNSITA NO
ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REVISIONAL.
1. A revisão Criminal, por se tratar de ação que objetiva a desconstituição de sentença
condenatória transitada em julgado, tem por escopo corrigir excepcionais erros judiciários e injustiças,
e está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas no Art. 621, do Código de Processo Penal.
2. No presente caso, as novas provas apresentadas por ocasião da justificação criminal pela defesa
não são uníssonas em demonstrar a inocência do reviosando, não sendo capazes de desconstituir a
conclusão firmada no édito condenatório, convalidado por ocasião do recurso de apelação quanto à
autoria delitiva atribuída ao réu, notadamente quando há outros elementos idôneos de prova
encartados aos autos que não deixam dúvidas quanto à ocorrência do crime de estupro de
vulnerável.
3. A qualidade de padrasto da vítima é circunstância que está ínsita no Art. 226, II, do Código
Penal, sendo a valoração em razão de ser o réu padrasto da vítima, na primeira fase da dosimetria
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da pena, a título de circunstância judicial desabonadora (culpabilidade) e a mesma valoração da
mesma circunstância terceira fase, configura bis in idem, posto que já está inserida no referido
dispositivo que pune com maior rigor tais condutas com o acréscimo de ½ (metade) sob a
apenação, o que exige a decotagem da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da
dosimetria da pena.
4. Parcial provimento da revisional.
(RvCr nº 1001697-11.2018.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Acórdão nº 10.755TPJUD, julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
Estupro de Vulnerável.
PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
LEI PENAL NO TEMPO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N.º
12.015/2009. PROVA ROBUSTA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. JULGADO MANTIDO.
1. A revisão criminal, enquanto ação autônoma impugnativa de sentença ou acórdão passado em
julgado, tem a precípua finalidade de corrigir erro judiciário, nas situações taxativamente elencadas
no art. 621, do Código de Processo Penal,
2. Não se presta a Revisão Criminal para afastar a dúvida sobre a culpabilidade do acusado, mas,
sim, para traduzir em absolvição a certeza da sua inocência, quando exsurge cristalina dos autos, sem
necessidade de se recorrer, no juízo revisional, à interpretação duvidosa da lei nem à análise
puramente subjetiva das provas, sob pena de se configurar 3ª instância recursal ou, mesmo, de se
eternizar as demandas criminais.
3. A redução da pena, em qualquer de suas fases, em sede de revisão criminal, está condicionada
ao comprovado erro técnico ou a injustiça do julgado, caracterizadores, sempre, ainda que
indiretamente, da violação do texto e ou vontade da lei (Precedente do STJ).
4. Revisão Criminal improcedente.
(RvCr nº 1001586-27.2018.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.927TPJUD, julgado em 24.4.2019, DJe nº 6.341 de 30.4.2019)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICA ÇÃO DE
DELITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR.
ELEMENTOS DO TIPO DIVERSOS. REVISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1.Diante da vulnerabilidade da vítima, menor de quatorze anos de idade, fato do conhecimento da
Ré, que com aquela praticou atos libidinoso com intuitos sexuais
de vez que mantinham
relacionamento amoroso
e não com objetivo de importunação,sem qualquer erro de julgamento
no enquadramento da conduta da Ré ora Autora a ocasionar a revisão de julgado definitivo
alcançado pela coisa julgada.
2.Configurados todos os elementos do tipo do art. 217-A, do Código Penal em desfavor da
Revisionanda, não há como desclassificar para contravenção de importunação ofensiva ao pudor,
circunstância que refoge ao caso concreto. Error in Judicando afastado.
3. Revisão criminal improcedente.
(RvCr nº 1000891-73.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.741TPJUD, julgado em 12.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
Homicídio qualificado
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA. EVIDÊNCIA DOS
AUTOS. CONTRARIEDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA. REVISÃO CRIMINAL
IMPROCEDÊNCIA.
1.Precedente do Tribunal da Cidadania: “Descabe utilizar a Ação de Revisão Criminal como
sucedâneo recursal para simples reexame de prova, como evidentemente pretende o requerente. (...) 5.
Revisão Criminal julgada improcedente.” (...) (STF - RE: 840260 ES, Relator: Min. Luiz Fux, Data
de Julgamento: 11/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-231 DIVULG 24-11-2014
PUBLIC 25-11-2014)”
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2. No caso concreto, inadequado o pedido de redimensionamento da pena de vez que a pena-base
aplicada acima do mínimo legal decorre da análise das circunstâncias judiciais nos lindes da
discricionariedade do Juízo que atendendo às particularidades do caso, considerou desfavoráveis a
culpabilidade, as consequências do crime e o comportamento da vítima.
3. Para a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça :“Não há violação ao art. 59 do Código
Penal, quando o aumento da pena-base está devidamente fundamentado na presença de
circunstâncias judiciais negativas. (...) (STJ - AgRg no HC: 223246 AC 2011/0258392-6, Relatora
Ministra Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 20/05/2014, T5 - Quinta Turma, Data de
Publicação: DJe 26/05/2014)”
4. Revisão Criminal julgada improcedente.
(RvCr nº 1001594-04.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Eva Evangelista, Acórdão nº 10.822TPJUD, julgado em 13.2.2019, DJe nº 6.303 de 26.2.2019)
Revisão Criminal
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA
NOVA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UM SEGUNDO
RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, “a Revisão
Criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, nem mesmo uma segunda
apelação, mas remédio jurídico excepcional, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal”.
Revisão Criminal não conhecida.
(RvCr nº 1002462-79.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.906TPJUD, julgado em 17.4.2019, DJe nº 6.338 de 25.4.2019)
Servidor público civil
REVISÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento da Ação de Revisão Criminal, quando
constatado o preenchimento dos seus requisitos.
A Revisão Criminal tem como pressuposto a existência de um erro judiciário e o seu objetivo é
corrigir o mesmo. A inexistência desse pressuposto - Sentença condenatória contrária ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos - conduz à sua improcedência.
As provas produzidas nos autos demonstram a existência do crime e imputam ao réu a sua autoria.
Assim, deve ser afastado o argumento de insuficiência delas e com fundamento no qual ele pretende
a sua absolvição, mantendo-se a sentença que o condenou
Revisão Criminal improcedente.
(RvCr nº 1001186-13.2018.8.01.0000, Rel. Des. Samoel Evangelista, Acórdão nº 10.754TPJUD, julgado em 19.12.2018, DJe nº 6.269 de 8.1.2019)
Tráfico de drogas
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. JULGAMENTO
CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTO NOVO DE PROVA. ARGUMENTOS JÁ SEVERAMENTE DEBATIDOS.
TERCEIRA INSTÂNCIA REVISORA. IMPOSSIBILIDADE. JULGADO MANTIDO.
1. A revisão criminal, enquanto ação autônoma impugnativa de sentença ou acórdão passado em
julgado, tem a precípua finalidade de corrigir erro judiciário, nas situações taxativamente elencadas
no art. 621, do Código de Processo Penal,
2. Não se presta a Revisão Criminal para afastar a dúvida sobre a culpabilidade do acusado, mas,
sim, para traduzir em absolvição a certeza da sua inocência, quando exsurge cristalina dos autos, sem
necessidade de se recorrer, no juízo revisional, à interpretação duvidosa da lei nem à análise
puramente subjetiva das provas, sob pena de se configurar 3ª instância recursal ou, mesmo, de se
eternizar as demandas criminais.
3. Revisão Criminal improcedente.
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(RvCr nº 1000229-91.2019.8.01.0900, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Acórdão nº 10.943TPJUD, julgado em 8.5.2019, DJe nº 6.355 de 21.5.2019)
Tráfico de drogas e condutas afins
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INQUÉRITO POLICIAL. PRODUÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL. POLICIAIS MILITARES. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE
ANALISADA NO JULGADO. PEDIDO DE REVISÃO NÃO CONHECIDO.
1. A revisão criminal é instrumento jurídico processual de aplicação limitada, utilizado em situações
excepcionais e nas hipóteses taxativamente enumeradas em lei, que não comportam interpretação
extensiva. Na espécie, o revisionando pretende o reexame da prova produzida na ação penal e que
já foi objeto de reapreciação quando do julgamento do recurso de apelação. Ausentes quaisquer das
hipóteses de admissibilidade, previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.
2. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis
pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia
com os demais elementos de prova. Precedente.
3. Entende o Superior Tribunal de Justiça que as provas inicialmente produzidas na esfera
inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da
ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes.
4. Inadmite-se, em sede de revisão criminal, o reexame de tese já debatida no julgado que se visa
rescindir, vez que referida ação não pode ser manejada como um segundo recurso de apelação. Sua
abrangência é restrita às hipóteses previstas no art. 621 do CPP e, não restando demonstrado a
ocorrência de erro judiciário ou nulidade a ser reparada, há de ser enjeitado o pedido revisional.
4. Revisão Criminal não conhecida.
(RvCr nº 1001158-45.2018.8.01.0000, Rel.ª Des.ª Waldirene Cordeiro, Acórdão nº 10.873TPJUD, julgado em 3.4.2019, DJe nº 6.329 de 10.4.2019)
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SIGLAS E ABREVIATURAS
ADin
Adm.
ADN
Ag
Ag.
Ag-Ms
AgRg
AgRg-DM
AgRg-MS
AI
AIT
AIT-MS
AP
AR
ARN
assoc.
CC
COJUS
Com.
Cump
CZC/AC
Des.
Des.ª
Desf
Desig.
desig.
DJe
DM
EDcl
EDcl-MS
EDcl-RvCr
EExec
EI
ENul
Exec.
ExSusp
HD

Ação Direta de Inconstitucionalidade
Administrativo
Ação Declaratória de Nulidade
Agravo
Agravo de Instrumento
Agravo no Mandado de Segurança
Agravo Regimental
Agravo Regimental em Decisão Monocrática
Agravo Regimental no Mandado de Segurança
Arguição de Inconstitucionalidade
Agravo Interno no Mandado
Agravo Interno no Mandado de Segurança
Ação Penal
Ação Rescisória
Apelação Cível e Reexame Necessário
Associação
Conflito de Competência
Conselho da Justiça Estadual
Comarca
Cumprimento
Cruzeiro do Sul Acre
Desembargador
Desembargadora
Desaforamento
Designado
designado
Diário da Justiça Eletrônico
Decisão Monocrática
Embargos de Declaração (ou Declaratórios)
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança
Embargos de Declaração na Revisão Criminal
Embargos à Execução
Embargos Infringentes
Embargos Infringentes e de Nulidade
Execuções
Exceção de Suspeição
Habeas Data
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Inq
IUJ
j.
MS
MSCol
n.
NC
nº
p.
PA
PBusAprCr
PD
PEDILEF
Pet
PP
PPrPrev
Proc
Prom.
Prov
QCr
Rcl
RE
RBR/AC
RecAdm
Rem.
Rel.
rel.
Rel.ª
rel.ª
Res.
Rp
RpCr
RvCr
Tráf.
TPADM
TPJUD
VV
Vv

Inquérito
Incidente de Uniformização de Jurisprudência
Julgado
Mandado de Segurança
Mandado de Segurança Coletivo
número
Noticia-Crime
número
página
Processo Administrativo
Pedido de Busca e Apreensão Criminal
Pedido de Desaforamento
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Petição
Pedido de Providência
Pedido de Prisão Preventiva
Processo
Promoção
Provisório
Queixa-Crime
Reclamação
Recurso Extraordinário
Rio Branco Acre
Recurso Administrativo
Remoção
Relator
relator
Relatora
relatora
Resolução
Representação
Representação Criminal
Revisão Criminal
Tráfico
Tribunal Pleno Administrativo
Tribunal Pleno Jurisdicional
Voto Vencedor
Voto vencido
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