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APRESENTA<::Ao

Respeitante aos cinco anos de instalacao da Vara da Subsecao Judiciaria
Federal em Imperatri:zJMA, apresentarnos urn relato das atividades levadas a
efeito no quinqiienio, nesta Subseccional.

Muito mais do que apre entar sensabores de dado e tatistic ,i ento
de paixao, gostariamo de expressar a gratidao da Justica Federal Ii cidade de
lmperatriz, em contrapartida acaloro a acolhida recebida, transforman do 0

que poderia ser a atividade de mai uma instituicao do Poder Judiciario num
verdadeir referencial de probidade e re peito para com os juri dicionados,
que essa populacao tanto merece. Por esse motivo, constam desta publicacao,
alem de urn breve hist6rico da Subsecao Judiciaria de Imperatriz, dados uteis
sobre a cidade , tanto para os que aqui vi em e prosperam, quanta para todos
aqueles que tenham nece sidade de i itar a "Vila do Frei", como 6 conhecida
Imperatriz, seja por Inzer ou para valer-se de nossos prestimos,

Ha muito desejada, a Vara da Ju tica Federal em lmperatriz repre entou
urn divisor de aguas, no que se refere ao acesso da populacao ao Poder
Judiciario. Hoje epagina virada a fase em que tod quantos preci assem do
Judiciario Federal de Primeira Instancia necessitariarn empreender longa e
dispendiosas viagen acapital do ·stad para protocolar simples p ticoes ou
acompanhar 0 andarnento de algum processo; 0 retrato pre ente deixa aflorar
para a regiao toeantina prestacao jurisdicional mais rapida, efetiva e ae ssi el
a todos os cidadaos,

Curnpre renovar 0 compromi 0 da Justica Federal com osjurisdieionados
da regiao do ul do Maranhao, que e de levar adiante a rnissao institucional
de envidar esforcos no sentido d prestar urn born service ao publico, com
qualidade e excelencia, de modo a manter firme a necessaria busea por urn
ideal de justica, eom fito na construcao de uma soeiedade mais digna, justa e
solidaria,

WELLINGTON CLAUDIO PINHO DE CASTRO
Juiz-Coordenador

Subse~ao Judicioric de Imperatriz
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1 HISTORICO DA SUBSE~Ao

Criada pela Lei 7.631, de 17 de novembro de 1987, a Subsecao Judiciaria
de Imperatriz restou instalada mediante Resolucao 24 de 16 de novembro
de 1995 do Tribunal Regional Federal da Primeira Regiao, abrangendo os
municipios de Acailandia, Amaraste, Estreito, Joao Lisboa, Montes Altos,
Porto Franco, Sitio Novo e Imperatriz.

No dia 7 de dezembro de 1995, com a presenca do entao Presidente
do Tribunal Regional Federal da Primeira Regiao , Juiz Mauro Leite Soares,
e do entao Vice-Presidente e Corregedor, Juiz Nelson Gomes da Silva, dos
Juizes do Tribunal Plauto Ribeiro, Tourinho Neto, Osmar Tognolo, Jirair Aram
Meguerian, Assusete Magalhaes, Catao Alves, Mario Cesar Ribeiro, Joao
Vieira Fagundes e dos entao Juizes Federais Candido Artur Medeiros Ribeiro
Filho, Sebastiao Fagundes, Joao Batista, Cesar Augusto (todos atualmente no
Tribunal Regional Federal da Primeira Regiao), do Juiz Federal Flavio Dino
de Castro e Costa e de muitas outras autoridades locais, ocorreu a instalacao
da Vara de Imperatriz, tendo, naquela oportunidade, sido apresentado 0 Juiz
Federal Substituto Roberto Carvalho Veloso.

Complementando 0 corpo funcional da entao denominada Vara
Descentralizada de Imperatriz, encontravam-se os servidores aton Cardoso
Pereira, Diretor de Secretaria, Antonio Jose Damasceno da Silva, Antonio
Jose de Souza e Paulo Roberto Caldeira.

Ante a constatacao de que os limites fixados na Resolucao 24/95
contrastavam com as peculiaridades geograficas da regiao sui do Maranhao,
o Tribunal Regional Federal da Primeira Regiao, atendendo provocacao
da Subsecao da OAB em Imperatriz, houve por bern estender a jurisdicao
da Vara, mediante Resolucao 14 de 02 de setembro de 1997, passando
a alcancar os municipios de Alto Parnaiba, Balsas, Carolina, Feira Nova,
Fortaleza dos Nogueiras, Riachao e Tasso Fragoso, incorporando, ainda , os
municipios de Extinga do Maranhao e Sao Francisco do Brejao (originados
de desmembramento do municipio de Acailandia), Sao Pedro dos Crentes
(originado do desmembramento do municipio de Estreito), Nova Colinas

9



Subse~o Judiciaria Federal - ImperatrizlMA

(originado do desmembramento do municipio de Fortaleza dos Nogueiras),
Cidelandia, Davinopolis, Governador Edison Lobao, Sao Pedro da Agua
Branca, Vila Nova dos Martirios (originados do desmembramento do
municipio de Imperatriz), Buritirana e Senador La Roque (originados
do desmembramento do municipio de Joao Lisboa), Lajeado Novo e
Ribamar Fiquene (originados do desmembramento do municipio de Montes
Altos), Campestre do Maranhao e Sao Joao do Paraiso (originados do
desmembramento do municipio de Porto Franco) e Feira Nova do Maranhao
(originado do desmembramento do municipio de Riachao).

Por meio da Resolucao 10, de 10 de agosto de 1999, que dispos sobre
a reestruturacao organizacional da Justica Federal de Primeira Instancia da
Primeira Regiao, a Vara Descentralizada de Imperatriz passou a receber
a denominacao de Subsecao Judiciaria, constituindo-se em uma unidade
executora de recursos orcamentarios, com dotacoes orcamentarias proprias.
Nova reestruturacao organizacional se deu mediante Resolucao 5 de 13 de
abril de 1999, a qual se encontra em pleno vigor.

Com a nova estrutura basica implementada pela Resolucao 5/99, a
Subsecao Judiciaria de Imperatriz e fonnada por, pelo menos, 25 (vinte e
cinco) servidores assim distribuidos: na Subsecao Judiciaria: 02 analistas
judiciaries (area meio), 03 tecnicos judiciarios (auxiliar judiciario); na Vara
da Subsecao Judiciaria: 05 analistas judiciarios (area fim), 04 analistas
judiciaries (oficiais de justica-avaliadores), 07 tecnicos judiciaries (auxiliar
judiciario), 03 tecnicos judiciarios (atendente judiciario) e 01 agente de
seguranca judiciario, Pela mesma Resolucao, ficam as funcoes comissionadas
assim distribuidas: Gabinete do Juiz Federal: 01 oficial-de-gabinete, 01
assistente tecnico II; Gabinete do Juiz Federal Substituto: 01 oficial-de
gabinete, 01 assistente tecnico II; Secretaria da Vara: 01 diretor de secretaria,
04 executantes de mandados; Secao de Apoio Adrninistrativo: 01 supervisor
de secao, 01 assistente tecnico I, 01 agente de seguranca judiciario; Secao
de Processamentos e Procedimentos Diversos: 01 supervisor de secao; Secao
de Execucoes: 01 supervisor de secao; Sec;:ao de Protocolo e Informacoes
Processuais: 01 supervisor de secao; Gabinete do Juiz Coordenador: Secao de
Protocolo e Suporte Judicial: 01 supervisor de secao, 01 assistente tecnico I;
Secao de Suporte Administrativo e Operacional: 01 supervisor de secao.
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2 JURISDICAo

A jurisdicao da Vara Unica de Imperatriz/MA foi estabelecida pela
Resolucao 24 de 16 de novembro de 1995, com a abrangencia de 08 (oito)
municipios (Amarante, Acailandia, Imperatriz, Joao Lisboa, Montes Altos,
Porto Franco e Sitio Novo) e ampliada pela Resolucao 14 de 2 de setembro
de 1997, que inclui os municipios de Carolina, Riachao, Feira Nova, Balsas,
Fortaleza dos Nogueiras, Tasso Fragoso e Alto Parnaiba.

Com a criacao de novos municipios e por forca das Resolucoes
supracitadas, a atual jurisdicao da Subsecao Judiciaria de Imperatriz e a
seguinte:

11



Suosecao Juoiciarta Federal- Imperalriz/MA

N. Municipios Populacao Dist. de Imperatriz (Km) Comarca ou Termo

I Acailandia 78 .066 66 Co marca

2 Alto Parnai ba 10 .54 7 633 Comarca

3
Amarante do

29787 I II Tenn o
Ma ranhao

4 Balsas 48 8 18 398 Comarca

5 Buritira na I I 131 66 Indefi nido

6
Campestre do

9.955 73 Indefi nido
Maranhao

7 Caro lina 26 .909 223 Co marca

8 Cidelandia 10.969 72 Indefinido

9 Davin6polis 12.912 18 Indefinido

10 Estre ito 20 .746 130 Comarca

II Feira Nova 7.3 86 300 lndefinido

12
Fortaleza dos

10.246 272 Termo
Nogueiras

13
Gov Edison

7850 30 Indefinido
Lobao

14 lrnperatriz 225892 - Sede da Vara

15
Itinga do

18.623 124 Tenno
Ma ranhao

16 Joao Lisboa 32.001 II Comarca

17 Lajeado Novo 4 61 6 145 Inde finido

18 Montes Altos 9 0 59 64 Co ma rca

19 No va Col inas 3.210 300 Indefi nido

20 Porto Franco 15.127 100 Comarca

21 Riachao 19.652 350 Coma rca

22
Ribarnar

5.699 42
Fiquene

Indetinido

23
Sao Francisco

6.324 72
do Breiao

Indetinido

24
Sao Joao do

8 .759 135 Inde tin ido
Para iso
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N. Municipios Populaeao Dist. de Imperatriz (Km) Comarca ou Termo

25
Sao Pedro

10.468 163 Indetin ido
d ' Agua Branca

26
Sao Pedro dos

3.852 280 Inde finido
Cr entes

27
Senador La

17.831 30 Indefin ido
Roqu e

28 Sit io Novo 17.22 7 110 Tenno

29 Tasso Fragoso 6.240 543 Tcrrno

30
Vila Nova dos

5.657 123 IndefinidoMartirios

3 LEGISLA~Ao

RESOLU<;Ao 24 DE 16 de novembro de 1995

Dispoe sobre a implantacao da Vara Federal de Imperatriz
Estado do Maranhao

o JUIZ - PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA PRIMEIRA REGIAO, no uso de suas atribuicoes legais,
considerando 0 decidido no Processo 4.705/95-TRF, em Sessao Plenaria
Administrativa de 19 de outrubro de 1995, RESOLVE:

Art. 1~ Declarar implantada, a partir de 07 de dezembro de
1995, com a respectiva Secretaria, na Secao Judiciaria do Estado do
Maranhao, a Vara Federal de que trata 0 art. IQ da Lei 7.631, de II de
novembro de 1987, com sede na cidade de Imperatriz.

Art. 2~ A Vara a que se refere esta Resolucao tera jurisdicao
sobre os municipios de Imperatriz, Acailandia, Joao Lisboa, Amarante,
Montes Altos, Sitio Novo, Porto Franco e Estreito.
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Assistenie Tecnico II (FC-3) Joao de Deus Oliveira Maia

Oticial-de-Gabinete (FC-5) !tamar Machado Cardoso

Funcao Ocunante

Ocunante
Joseane Valedos Santos

Paulo Sergio N. Araujo

Luciano Augusto L Santos

Ana Leila de Sousa Gomes

Ocupante

Mauricio Rios Junior

Ocupante

Luciane Alves de Ar:uiju

Ocupante

Fabio Mendonca Santiago
Donato Barros Filho
Edvan Moura Sousa

Emmanuel Luiz Abdala de Oliveira
Clediston Ramos de Souza

Funeao

Funcao

Supervisor (FC-5)

Supervisor (FC-5)

Supervisor (Fe-5)
Assistente Tecnico I (FC-2)

SECRETARIA DA VARA

GABlNETE DO JUIZ-COORDENADOR

FUDf;ao

Sel;iio

Oficial-de-Gabinete (FC-5)

Diretor de Secretaria (FC-9)

Assistente Tecnico II (FC-3)

Executante de Mandados (FC-5)

4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

GA81NETE DO JUlZ FEDERAL SUBSTITUTO

GABINETE DO JU1Z FEDERAL

5.°Aniversarlodelnstalacao

Secao de Protocolo e Suporte
Judicial

Secao de Adrn inist racao Finan
ceira e Patrimonial

4.1 QUADRO DE FUNC;OES COMISSIONADAS ERELAy\O DE SERVIDORES

Secao de Suporte Administrativo
e Oneracional

Art. 5!:! Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicacao,

revogadas as disposicoes em contrario.

o JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

DA PRIMEIRA REGIAO, no uso de suas atribuicoes legais e, tendo

em vista 0 decidido pelo Tribunal Pleno, em Sessao realizada em 21 de

agosto de 1997, nos autos do Processo Administrativo 4.705/95-MA,

RESOLVE:

Dispoe sobre a ampliacao da area de jurisdicao da Vara Unica

de Imperatriz, Secao Judic iaria do Estado do Maranhao.

Art. 3!:! Os feitos em trarnitacao nas Varas da Secao Judiciaria,
abrangidos pela competencia territorial fixada no artigo anterior, serao

redistribuidos anova Vara, observadas as vinculacoes previstas na lei.

Resolucao assinada pelo Presidente, Juiz Leite Soares.

Subsecao Judlclaria Federal - ImperatrizIMA

RESOLUCAo 14 DE 02 de dezembro de 1997.

Art. 4!:! A estrutura organizacional da Vara ora implantada, a

definicao de pessoal, cargos e funcoes sao os previstos nos anexos III,

IX e XIII da Resolucao 18 de 19 de dezembro de 1991.

Servidores sem Funcao Comissionada
Jair Santos de Oliveira

Carlindo Carvalho do Rego
Edvaldo Jose LODes Matos

Art. I!:! Incluir na jurisdicao da Vara Unica de Imperatriz, fixada

pelo art. 2Q da Resolucao 24 de 16 de novembro de 1995, os municipios

de Carolina, Riachao, Feira Nova, Balsas, Fortaleza dos Nogueiras,

Tasso Fragoso e Alto Parnaiba.

Art. 2!:! Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicacao,

revogadas as disposicoes em contrario .

Secao de Apoio Administrativo

Secao de Processarnento e Proce
dimentos Diversos

Secao de Execucoes

Secao de Protocolo e
lnforrnacoes Processuais

Supervisor (FC-51

Assistente Tecnico I (FC-2)

Agente de Sesuranca (FC·2)

Supervisor (FC-5)

Supervisor (FC-5)

Supervisor (FC-5)

Amomo Lisboade M. Morais
Vera Lucia Rocha Rcgo

Eliesio Pereira Lima

Edite dos Santos Sousa

Antonio Jose Damasceno Silva

Geazi Lopes de Abreu

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Resolucao assinada pelo Presidente, Juiz Nelson Gomes da Silva.

Estagia rios
Raquel Chaves Duarte

Paulo Sergio Ferreira de Almeida
Sandra Lima Goncalves
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Subsecao Judiciflria Federal-lmperalrizIMA

4.2 COMPETENCIAS EATRIBUI<;6ES DOS TITULARES OAS FUN<;6ES

GABlNETE DO JUIZ-COORDENADOR

SIGLA: GAJUC
TITULAR: JUIZ-COORDENADOR DE SUBSE«;AO JUDICIARIA

OBJETIVO GERAL:

• exercer a administracao geral da Subsecao Judiciaria e representa-la

junto as autoridades internas e externas.

OBJETIVOS ESPECiFICOS:

• planejar, orientar, acompanhar, controlar e avaliar a execucao das

atividades administrativas e judicantes da Subsecao Judiciaria;

• representar a Subsecao Judiciariajunto ao Tribunal, aos demais orgaos

e entidades e a sociedade;

• executar e fazer executar as ordens e decisoes do Tribunal.

COMPETENCIAS:

• representar a Subsecao Judiciaria em atos e solenidades;

• receber, em carater oficial, as autoridades em visita a Subsecao

Judiciaria;

• manter contato com autoridades de igual myel no Judiciario e em

outros Poderes;

• atuar junto a Diretoria do Foro da Secao Judiciaria, ao Tribunal, e as
demais Secoes Judiciarias no sentido de promover permanente intercambio

gerencial, tecnico e administrativo;

• exercer a direcao geral e a coordenacao das atividades da Subsecao

Judiciaria;
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• definir diretrizes, planos e estrategias de a~ao gerais para a Subsecao
Judiciaria, em consonancia com as politicas e diretrizes estabelecidas pela
Secao Judiciaria e pelo Tribunal;

• receber, transrnitir, cumprir e fazer cumprir as decisoes da Secao
Judiciaria e do Tribunal;

• exercer as funcoes de corregedor permanente dos services auxiliares
nao vinculadas diretamente as Varas;

• baixar ordens de service, planos de a~ao e outros documentos
semelhantes a serem executados pelos orgaos subordinados;

• propor ao Tribunal, por intermedio do diretor do foro, alteracoes
nas normas, estrutura organizacional, quadro de servidores e de funcoes da
Subsecao, bern como a criacao ou especializacao de Varas;

• aprovar programas de trabalho das unidades subordinadas;

• encaminhar e acompanhar junto ao Tribunal os documentos e assuntos
dos servidores e da Subsecao Judiciaria que ultrapassem suas competencias;

• instaurar e julgar sindicancias e processos administrativos disciplinares
para apurar irregularidades ou infracoes funcionais dos servidores lotados na
Subsecao Judiciaria;

• aplicar as penalidades legais aos servidores e encarninhar ao Tribunal,
por intermedio do diretor do foro, os processos adrninistrativos disciplinares
passiveis de pena de demissao, cassacao cia aposentadoria ou da disponibilidade
a teor do disposto na Lei 8.112/90;

• autorizar 0 afastamento de servidores para participarem de cursos
realizados no pais;

• dar posse, lotar, relotar, conceder licencas, vantagens, ferias e outros
direitos e beneficios aos servidores;

• exercer as funcoes de ordenador de despesa;

• assinar contratos, convenios, acordos, ajustes, notas orcamentarias
e outros documentos contratuais, orcarnentarios e financeiros da Subsecao
Judiciaria;

17
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• encaminhar a Diretoria d Foro e ao Tribunal, dentro do prazos
estabelecidos, re1at6rios gerai dati idades, propostas orcarnentarias,
balancetes e relat6rio de atividades do gestor e outro documentos

solicitados;

• autorizar a abertura de licitacoes, adjudicar seus resultados, aplicar
p nalidades a fornecedore anular, revogar e realizar outros atos decis6rios

neces an ao procedimento licitat6rio;

• constituir e designar comissoes de natureza temporaria ou permanente

no ambito de sua competencia;

• realizar outras atividades assemelhadas.

ATRIBUIC;OES DO TITULAR:

• representar a Subsecao Judiciaria junto as autorida~e~ ou de~egar esta
representacao a outre juiz e presidir as solenidades oficiais realizadas na

Subsecao Judiciaria;

• receber em carater oficial as autoridades em visita a Subsecao

Judiciaria;

• dirigir os servicos administrativos no ambito da Subsecao Judiciaria,

elaborando diretrizes e planos de acoes gerais;

• baixar ordens de service e aprovar normas, planos de a~ao, instrucoes
e outros instrumentos semelbantes a serem executados pelas unidades

administrativas subordinadas;

• receber, transmitir, cumprir e fazer cumprir as decisoes do Tribunal;

• submeter ao Tribunal, por intermedio do diretor do foro, nos prazos

estabelecidos, planos de a~ao e programas de trabalho;

• dar posse aos servidores da Subsecao Judiciaria;

• lotar os servidores, observadas as disposicoes do Tribunal;

• determinar as alteracoes de lotacao de servidores no ambito da sede

da Subsecao Judiciaria;

18
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• assinar as carteiras funcionais dos servidores da Subsecao Judiciaria,
de acordo com 0 modelo aprovado pelo Tribunal;

• determinar, nos assentamentos dos servidores, 0 registro de e1ogios,
penalidades, ferias , licencas, averbacao de tempo de servico e demais atos
relativos a vida funcional;

• propor ao diretor do foro a concessao aos servidores de licencas,
vantagens, ferias e outros direitos corninados em lei, observadas as normas
que regem a materia;

• instruir e submeter ao Tribunal, por intermedio do diretor do foro,
os pedidos de cedencia, remocao, redistribuicao e transferencia, a qualquer
titulo, de servidores lotados na Subsecao Judiciaria; ,

• encaminhar ao diretor do foro as informacoesdestinadas a elaboracao
das folbas de pagamento dos servidores da Subsecao Judiciaria;

• indicar ao dire tor do foro os titulares para ocuparem as funcoes
comissionadas cia Subsecao Judiciaria, respeitadas as indicacoes dos juizes
em suas respectivas Varas;

• zelar pela apresentacao dos servidores para que estejam sempre
devidamente trajados;

• autorizar 0 afastamento de servidores para participarem de cursos
realizados no pais;

• submeter ao Tribunal, por intermedio do diretor do foro, os pedidos
de afastamento de servidores, decorrentes de licenca, cujo gozo dependa da
eonveniencia do service;

• autorizar viagens de servidores da Subsecao Judiciaria em objeto de
service;

• propor ao Tribunal, por intermedio do diretor do foro, a realizacao de
eursos e treinamentos, visando ao aperfeicoamento dos servidores;

• deterrninar a instrucao dos pedidos de aposentadoria e exoneracao,
IRcaminhando-os ao Tribunal, por intermedio do diretor do foro;
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• instaurar sindicancias e processo administrativo disciplinar para apurar
irregularidades ou infracoes funcionais dos servidores lotados na Subsecao

Judiciaria;

• julgar sindicancias e processos administrativos disciplinares, observado
o disposto no art. 167 e paragrafos, da Lei 8.112/90;

• aplicar as penalidades previstas no art. 141, II e III, da Lei 8.112/90,
aos servidores lotados na Subsecao Judiciaria;

• encarninhar ao presidente do Tribunal, por intermedio do diretor
do foro, os processos administrativos disciplinares, passiveis de pena de
demissao, cassacao da aposentadoria ou da disponibilidade a teor do disposto
no art. 141, I, da Lei 8.112/90;

• publicar, anualmente, a escala de ferias dos servidores da Subsecao
Judiciaria, que sera organizada em conformidade com 0 interesse do service;

• propor ao diretor do foro a prestacao de services extraordinarios pelos
servidores da Subsecao Judiciaria, de acordo com a legislacao, condicionada
averificacao previa da disponibilidade orcamentaria;

• desempenhar as atribuicoes de ordenador de despesas da Subsecao

Judiciaria;

• encarninhar para assinatura do diretor do foro contratos, convenios,
acordos, ajustes e aditamentos a serem firmados pela Subsecao Judiciaria;

• aplicar penalidades a fomecedores e a executantes de obras ou
services, quando inadimplentes;

• conhecer e decidir pedidos de reconsideracao de seus atos e de suas
decisoes, por intermedio do diretor do foro, na forma do art. 106, paragrafo

unico, da Lei 8.112/90;

• assinar documentos correspondentes a execucao orcamentaria e
financeira com observancia das normas legais;

• autorizar abertura de licitacoes, constituir as respectivas comissoes
para aquisicao de material e realizacao de obras e services, bern como ratificar
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sua dispensa ou inexigibilidade, quando for 0 caso, nos termos da legislacao
em vigor e mediante justificativa;

• homologar as adjudicacoes feitas pela Comissao de Licitacao ou,
quando for 0 caso, anular ato irregular ou, ainda, revogar, no todo ou em parte,
o procedimento licitatorio respectivo;

• decidir, em grau de recurso, as questoes suscitadas nos processos
licitat6rios;

• remeter ao Tribunal, por intermedio do diretor do foro, conforme
instrucoes, os relatorios referentes aexecucao orcamentaria e financeira, como
tambem dados estatisticos do periodo, a fim de permitir 0 acompanhamento
das atividades da Subsecao Judiciaria durante a execucao do orcamento
programa;

• manter contabilidade sintetica e analitica para a prestacao de contas
ao Controle Intemo, bern como para 0 atendimento de informacoes solicitadas
pelo Tribunal acerca da execucao orcamentaria, financeira e patrimonial;

• observar os limites orcamentarios na aplicacao dos recursos
distribuidos, na forma da legislacao em vigor e das instrucoes emanadas do
Tribunal;

• gerenciar a cobranca de custas e os services de apoio administrativo e
judiciario;

• prestar contas ao orgao de Controle Intemo, por intermedio do diretor
do foro, na forma da legislacao;

• determinar 0 fechamento da Subsecao Judiciaria de acordo com as
disposicoes legais e deliberacoes do diretor do foro e do Tribunal;

• propor 0 horatio de funcionamento da Subsecao Judiciaria com a
observancia do que a respeito dispuserem a lei e as resolucoes do Tribunal,
encaminhado-o ao presidente do Tribunal por meio do juiz-diretor do foro;

• propor ao Tribunal, por intermedio do diretor do foro, a designacao
de local para instalacao de Varas, salas destinadas ao Ministerio PUblico ou a
Ordem dos Advogados do Brasil e medidas analogas;
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• designar locais onde devam ser realizadas as arrematacoes e os leiloes

judiciais;

• constituir e designar comissoes de natureza temporaria ou permanente

no ambito de sua competencia;

• designar, mensalmente, em sistema de rodizio, os juizes que exercerao

as atividades do plantae e da distribuicao;

• fixar normas para 0 usa de telefones e regulamentar 0 usa dos

veiculos da Subsecao Judiciaria, em consonancia com as normas emanadas do

Tribunal;

• dispor sobre os servicos de portaria, conservacao e policiamento da

Subsecao;

• elaborar anualmente 0 relatorio consolidado das atividades da

Subsecao Judiciaria, encaminhando-o, nas datas estabelecidas, ao presidente

do Tribunal e a Corregedoria, por meio do diretor do foro; '

• submeter ao Tribunal, por intermedio do diretor do foro, a proposta

orcamentaria e as solicitacoes de abertura de creditos adicionais, elaboradas de

acordo com as instrucoes, nas epocas e condicoes determinadas, fornecendo

todos os elementos necessaries a analise;

• sugerir ao Tribunal, por intermedio do diretor de foro, a cnacao,

instalacao ou especializacao de Varas, em determinadas materias, ouvidos os

demais Juizes;

• zelar pelo correto emprego dos materiais de consumo e permanentes,

equipamentos, instalacoes e imoveis;

• estimular a criatividade, a iniciativa e a integracao funcionais;

• praticar outros atos de gestae administrativa na area de jurisdicao da

Subsecao Judiciaria que nao colidarn com as atribuicoes do Tribunal.
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SE«;AO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL
SIGLA: SEPJU
SUBORDINA«;AO: JUIZ-COORDENADOR DA SUBSE«;AO JUDICIARIA
TITULAR: SUPERVISOR DE SE«;AO

OBJETIVO GERAL:

• executar as atividades inerentes a autuacao, it classificacao e a
distribuicao dos processos e as peticoes iniciais, ao calculo de custas judiciais,
ao arquivarnento e a guarda de bens.

OBJETIVOS ESPECiFICOS:

• receber e conferir processos e peticoes, procedendo a sua classificacao,

autuacao e distribuicao;

• pesquisar dados dos processos e cadastrar nos terminais de computador
as peticoes iniciais de competencia da Subsecao;

• expedir certidoes;

• executar as atividades de calculos e 0 recolhimento de custas

judiciais;

• efetuar arquivamento dos processos e guarda de bens, instrumentos e
produtos de crimes, zelando por sua conservacao;

• prestar suporte as atividades inerentes ao Protocolo Descentralizado
de Peticoes. r

COMPETENCIAS:

• receber e controlar processos, peticoes, oficios, cartas precat6rias e
demais comunicacoes judiciais;

• receber, conferir, preparar e remeter peticoes relativas ao Protocolo
Descentralizado da Primeira Regiao;

• prestar informacoes ao juiz sobre acoes em duplicidade;
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• conferir a documentacao recebida, verificar se a peticao inicial esta
assinada e se foi realizado 0 recolhimento das custas;

• verificar a correta e completa qualificacao dos indiciados ou

denunciados nos feitos criminais;

• dar numero ao feito e fornecer recibo de protocolo;

• executar .as atividades referentes a classificacao, a distribuicao, a
redistribuicao e ao cancelamento dos processos e das peticoes;

• analisar, conferir, c1assificar e preparar a montagem dos documentos,
processos e comandos de inclusao e de alteracao que derem .entrada na

Subsecao;

• manter controle diario da entrada dos processos;

• prestar informacoes sobre os processos da Subsecao;

• promover buscas e pesquisas para a expedicao de certidoes e cartas de

sentenca;

• extrair certidoes, autenticando-as e promovendo sua entrega aos

solicitantes;

• elaborar dados estatisticos e atualizar fases processuais;

• efetuar os calculos e os registros de traslados nos recursos dependentes

de instrumento;

• calcular as despesas com certidoes, fotoc6pias e demais reproducoes
de atos ou documentos de processos e das cartas de arrematacao, adjudicacao

ou remissao, controlando, diariamente, 0 valor arrecadado;

• calcular as custas judiciais e processuais e promover a liquidacao da

obrigacao;

• elaborar e atualizar os calculos judiciais, 0 recolhimentode custas e

Divida Ativa e 0 controle de arrecadacao;

• prestar informacoes e esc1arecimentos em impugnacoes e duvidas de

calculos processuais;
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• controlar 0 recolhimento de custas judiciais;

• efetuar a guarda de bens, instrumentos e produtos de crime apreendidos
e removidos;

• receber, registrar, c1assificar, arquivar e zelar pelos processos
judiciais;

• desempenhar outras competencias tipicas da unidade, delegadas pela
autoridade superior ou cometidas por meio de normas.

ATRIBUI<;OES DO TITULAR:

• as atribuicoes do titular sao aquelas descritas nas ATRIBUI<;OES
COMUNS DOS TITULARES.

SE<;AO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
SIGLA: SESAP
SUBORDINA<;AO: JUIZ-COORDENADOR DA SUBSE<;AO JUDICiARIA
TITULAR: SUPERVISOR DE SE<;AO

OBJETIVO GERAL:

• executar as atividades de apoio a gestae de recursos humanos,
programas e beneficios sociais, expedicao, recebimento e distribuicao de
correspondencias, seguranca, transporte, autuacao e controle de processos
administrativos, vigilancia, portaria, conservacao e limpeza, modernizacao e
informatica.

OBJETIVOS ESPEClFICOS:

• colaborar na execucao das atividades de administracao de recursos
humanos desenvolvidas pela Secao Judiciaria;

• controlar e promover a execucao dos services essenciais de vigilancia,
portaria, copeiragem, manutencao e limpeza;

• controlar e promover os programas e beneficios sociais integrantes do
Pro-Social;
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• apoiar e executar as atividades de modernizacao administrativa e

informatica;

• promover a autuacao de processos administrativos, controlar sua

tramitacao e providenciar 0 arquivamento;

• acompanhar e controlar a expedicao, 0 recebimento e a distribuicao da

correspondencia da Subsecao Judiciaria.

COMPETENCIAS:

• prestar informacoes relativas aelaboracao das folhas de pagamento

dos servidores da Subsecao e das Varas;

• elaborar a escala anual de ferias dos servidores da Subsecao e das

Varas;

• emitir Guias de Encaminhamento de servidores e beneficiaries do

Pro-Social arede credenciada;

• receber as solicitacoes de reembolso de despesas medicas, hospitalares
e odontologicas, providenciando seu encaminhamento aarea competente para

efetivacao do reembolso;

• prestar informacao aos beneficiaries do Pro-Social sobre os services

oferecidos;

• acompanhar e apoiar a realizacao de campanhas preventivas e
atividades destinadas aorientacao e educacao em saude;

• controlar e fiscalizar os servicos de vigilancia intema e extema;

• controlar e prom over a execucao dos services de limpeza da

Subsecao;

• controlar e fiscalizar os services de copa;

• organizat 0 quadro de chaves e manter duplicatas das chaves de todas

as instalacoes da Subsecao;

• manter atualizada as pastas de instrucoes nonnativas, manuais

operacionais e regulamentos;
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• promover a elaboracao ou a divulgacao de boletins infonnativos·,

• promover a manutencao de instalacoes e veiculos em geral da

Subsecao;

• executar e controlar os servicos de recebimento e distribuicao de

correspondencias e jomais;

• receber, conferir e c1assificar documentos e processos para expedicao,

por meio de service de malote;

• executar franqueamento de correspondencias em geral;

• providenciar postagem de objetos com aviso de recebimento e mao

propria;

• organizar e expedir malotes mediante controle sistematico:,

• autuar e cadastrar processos administrativos, controlando sua

tramitacao, seu arquivamento e sua juntada;

• executar os servicos de expedicao de correspondencias via malote,

entrega direta, franquia postal e aviso de recebimento;

• providenciar suporte tecnico aos equipamentos de informatica;

• orientar 0 usuario quanta autilizacao de equipamentos e sistemas de

informatica;

• executar e supervisionar os planos de trabalho e cronogramas de

realizacao de atividades da Secao, de forma a zelar pel~ cumprimento dos

prazos estipulados;

• elaborar relatorios, estatisticas e estudos referentes as atividades da

unidade;

• desempenhar outras competencias tipicas da unidade, delegadas pela

autoridade superior ou cometidas por meio de nonnas.
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ATRIBUICOES DO TITULAR:

• as atribuicoes do titular sao aquelas descritas nas ATRIBUI<;::OES

COMUNS DOS TITULARES.

SEC;AODE ADMINISTRAC;AO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
SIGLA: SEAFI
SUBORDINAC;AO: JUIZ-COORDENADOR DA SUBSEC;AO JUDICIARIA

TITULAR: SUPERVISOR DE SEC;AO

OBJETIVO GERAL:

• realizar a execucao orcamentaria e financeira dos recursos consignados

aSubsecao, compras e contratacoes, 0 controle dos bens patrimoniais e do

almoxarifado.

OBJETIVOS ESPECiFrcos:

• processar a execucao financeira dos creditos destinados a Subsecao;

• atender as requisicoes de materiais de consumo e permanente,

observando 0 estoque;

• executar atividades re1ativas a aquisicao ou contratacao de bens e

services.

COMPET~NcrAS:

• registrar e controlar os creditos orcamentarios e adicionais consignados

aSubsecao;

• registrar e controlar suprimento de fundos, convenios e contratos;

• providenciar os documentos necessarios aliquidacao das despesas;

• fomecer elementos e informacao para a elaboracao da proposta

financeira da Subsecao Judiciaria;
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• efetuar a conferencia previa e liquidacao de processos de despesas e
documentos de pagamento;

• realizar a conciliacao bancaria mensal das contas existentes;

• emitir, anular e reforcar notas de pre-empenho, empenho e notas de
credito, devidamente autorizadas pelo ordenador de despesas;

• efetuar levantamento de precos na praca local;

• prestar apoio as comissoes de licitacoes;

• se1ecionar interessados do ramo pertinente para emissao de convite;

• providenciar a emissao e distribuicao de carta-convite a fomecedores
inscritos no Sistema de Cadastro Unificado de Fomecedores - Sicaf,
controlando os prazos;

• analisar propostas de fomecimento de material ou prestacao de
service;

• orientar e verificar a analise dos casos de dispensa e inexigibilidade
de licitacao;

• analisar as propostas de habilitacao ou desclassificacao de licitantes
na modalidade de convite;

• analisar as propostas de aplicacao de penalidades a fomecedores e
prestadores de servicos e submete-las aaprovacao superior;

• analisar as propostas de anulacao de licitacao, submetendo-as a
aprovacao superior;

• adjudicar resultado de licitacao na modalidade de convite e solicitar a
homologacao da autoridade competente;

• divulgar 0 resultado de licitacao na modalidade de convite;

• instruir processo de aquisicao/contratacao, informando a modalidade
de compra;

• receber, controlar e fomecer materiais de consumo e permanente;
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• solicitar a emissao de notas de empenho para as compras e contratacoes

autorizadas;

• analisar mapa comparativo de precos;

• executar contratos, cartas-contrato e convenios em suas clausulas

essenciais e acessorias;

• controlar a movimentacao dos bens patrimoniais;

• realizar inventarios de materiais permanente e de consurno;

• armazenar adequadamente os materiais em estoque;

• emitir balancetes mensais e anuais de material;

• realizar 0 controle fisico-financeiro de materiais adquiridos,

distribuidos e em estoque;

• executar 0 tombamento, emplaquetamento e controle da movimentacao

dos bens;

• manter estoque de formularies e impressos padronizados;

• controlar os prazos de entrega de material adquirido;

• verificar a entrega do material adquirido, quanta as especificacoes

constantes do processo;

• controlar requisicoes pendentes para atendimento futuro;

• realizar aquisicoes de pequeno porte por meio de suprimento de

fundos;

• promover a contratacao de servicos;

• promover a manutencao e a recuperacao de moveis e equipamentos

da Subsecao;

• acompanhar e verificar a emissao de bilhetes de passagens e 0 envio

de cargas aereas;

• arquivar cronologicamente todos os documentos atinentes aos

contratos, de acordo com 0 que estabelece a legislacao;
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• submeter a apreciacao superior os calculos de reajustes dos contratos
e convenios apresentados pelas empresas contratadas;

• pesquisar e acompanhar legislacao vigente de interesse da area;

• executar e supervisionar os pIanos de trabalho e cronogramas de
realizacao de atividades da Secao, de forma a zelar pelo cumprimento dos
prazos estipulados;

• elaborar relatorios, estatisticas e estudos referentes as atividades da
unidade;

• desempenhar outras competencias tipicas da unidade, delegadas pela
autoridade superior ou cometidas por meio de normas.

ATRIBUI<;OES DO TITULAR:

• as atribuicoes do titular sao aquelas descritas nas ATRIBUI<;OES
COMUNS DOS TlTULARES.

GABINETE DE JUIZ FEDERAL
SIGLA: GABJU
SUBORDINA<;AO: JUIZ TITULAR DA VARA
TITULAR: RESPONDE PELOS SERVIc;OS ADMINISTRATIVOS 0
OFICIAL-DE-GABINETE

OBJETIVO GERAL:

• prestar assessoramento ao juiz titular da Vara.

OBJETIVOS ESPECfFICOS:

• executar os servicos de preparo de despachos;

• prestar informacoes ao juiz para decisoes;

• assessorar 0 juiz nos assuntos administrativos do Gabinete;

• organizar e controlar a agenda do juiz.
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COMPET~NCIAS:

• efetuar pesquisa de jurisprudencia atinente aos processos em

andamento na Vara;

• organizar e manter 0 arquivo de jurisprudencia selecionado pelo juiz;

• organizar e manter legislacao de uso freqiiente;

• organizar e manter 0 arquivo de ementario de sentences;

• elaborar relat6rios de processos conclusos para sentenca e de decisoes

para 0 juiz, no prazo legal;

• organizar indices em processos volumosos, objetivando facilitar 0

manuseio;

• elaborar minutas de despachos, informacoes e demais documentos,

submetendo-os a apreciacao do juiz;

• examinar, preparar, controlar e encaminhar a correspondencia do

Gabinete;

• marcar as audiencias do juizo;

• tomar as providencias necessarias para a realizacao das audiencias;

• preparar a estatistica referente a sentencas, decisoes e despachos;

• elaborar relatorios de sentences e adapta<;oes;

• atender as partes e manter contatos telefonicos atinentes ao Gabinete;

• executar os services de apoio as viagens do juiz;

• organizar e manter ficharios e arquivos de interesse da unidade;

• receber, controlar, guardar e distribuir material necessario ao desen

volvimento das atividades do Gabinete;

• zelar pela guarda, conservacao e utilizacao do mobiliario e equipamento

do Gabinete;

• comunicar a area de controle patrimonial a ocorrencia de danos,

extravios, inutilizacao e transferencia de material permanente;
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• providenciar, junto a area responsavel, a limpeza das instalacoes e do
mobiliario;

• desempenhar outras competencias tipicas da unidade, delegadas pela
autoridade superior ou cometidas por meio de normas.

ATRlBUI<;6ES DO TITULAR:

• as atribuicoes do titular sao aquelas descritas nas ATRlBUI<;6ES
COMUNS DOS TITULARES.

GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

SIGLA: GAJUS
SUBORDINACAO: JUIZ SUBSTITUTO DA VARA
TITULAR: RESPONDE PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0
OFICIAL-DE-GABINETE

OBJETIVO GERAL:

• prestar assessoramento ao juiz substituto da Vara.

OBJETIVOS ESPEClFICOS:

• executar os services de preparo de despachos;

• prestar informacoes ao juiz substituto para decisoes;

• assessorar 0 juiz substituto nos assuntos administrativos do Gabinete·,

• organizar e controlar a agenda do juiz substituto.

COMPETENCIAS:

• efetuar pesquisa de jurisprudencia atinente aos processos em
andamento na Vara;

~ organizar e manter 0 arquivo de jurisprudencia selecionado pelo juiz
substituto;
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• organizar e manter legislacao de uso freqiiente;

• organizar e manter 0 arquivo de ementario de sentencas;

• elaborar relatorios de processos conclusos para sentenca e de decisoes

para 0 juiz substituto, no prazo legal;

• organizar indices em processos volumosos, objetivando facilitar 0

manuseio;

• elaborar minutas de despachos, informacoes e demais documentos,

submetendo-os a apreciacao do juiz substituto;

• examinar, preparar, controlar e encaminhar a correspondencia do

Gabinete;

• marcar as audiencias do juizo;

• tomar as providencias necessarias para a realizacao das audiencias;

• preparar a estatistica referente a sentencas, decisoes e despachos;

• elaborar relatorios de sentencas e adaptacoes;

• atender as partes e manter contatos telefOnicos atinentes ao Gabinete;

• executar os services de apoio as viagens do juiz substitute;

• organizar e manter ficharios e arquivos de interesse da unidade;

• receber, controlar, guardar e distribuir material necessario ao desenvol

vimento das atividades do Gabinete;

• zelar pela guarda, conservacao e utilizacao do mobiliario e equipamento

do Gabinete;

• comunicar a area de controle patrimonial a ocorrencia de danos,

extravios, inutilizacao e transferencia de material permanente;

• providenciar, junto a area responsavel, a limpeza das instalacoes e

mobiliario;

• desempenhar outras competencias tlpicas da unidade, delegadas pela

autoridade superior ou cometidas por meio de normas.
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ATRIBUICOES DO TITULAR:

• as atribuicoes do titular sao aquelas descritas nas ATRIBUICOES
COMUNS DOS TITULARES.

SECRETARIA DE VARA
SIGLA: SECVA
SUBORDINA<;:AO: JUIZ TITULAR DA VARA
TITULAR: D~TORDE SECRETARIA DE VARA

OBJETIVO GERAL:

.• processar, coordenar e controlar as atividades cartorarias de apoio
aos julgamentos de competencia da Vara, facilitando a decisao dos juizes e
zelando pela qualidade e celeridade processual.

OBJETIVOS ESPEClFICOS:

• gerir 0 processamento de todos os feitos da Vara, de acordo com as
determinacoes superiores e as normas legais e regimentais;

• coordenar e controlar os servicos referentes ao expediente, orientando
e complementando as Secoes subordinadas;

• coordenar os services de apoio ainstrucao dos processos;

• coordenar e controlar as atividades de atendimento aos usuaries,
quanta as informacoes processuais;

• diligenciar pela regularidade procedimental dos feitos;

• aplicar rnetodos de trabalho voltados para a reducao do numero de
feitos em tramitacao e a otimizacao da prestacao jurisdicional.

COMPETENCIAS:

• coordenar, fiscalizar e controlar 0 cumprimento dos atos e
procedimentos inerentes aos feitos e a execucao das atividades desenvolvidas
pelas unidades subordinadas;

35



Subse<;8o Judlciaria Federal- Imperalriz/MA

• cumprir e fazer cumprir despachos exarados pelo juiz titular da Vara
ou juiz federal substituto;

• assinar as conclusoes aos juizes;

• restituir prazos, em face dos obstaculos judiciais;

• coordenar e controlar a juntada de peticoes, a expedicao de certidoes,
alvaras, mandados, notificacoes e sentencas, bern como a baixa de autos e a
remessa ao arquivo;

• verificar ou certificar nos autos 0 decurso de prazos em geral, 0

atendimento de ~espachos e outros atos processuais;

• proceder, regularmente, a verificacao dos processos e peticoes, a fun
de evitar atraso no processamento ou no encaminhamento respectivo;

• manter os juizes da Vara informados sobre 0 andamento dos assuntos
administrativos e cartorarios;

• prestar informacoes a autoridades e entidades publicas sobre 0

andamento dos feitos na Vara, quando solicitado;

• coordenar e orientar os services de informacoes ao publico e as

partes;

• assinar, juntamente com os supervisores de secao, as certidoes
expedidas ou lancadas nos processos judiciais;

• assinar a correspondencia oficial da Secretaria, observando 0 limite de
sua competencia;

• coordenar e controlar 0 encaminhamento dos mandados e oficios a
Central de Mandados para cumprimento;

• controlar e assinar 0 expediente dirigido a imprensa oficial;

• desenvolver ou aplicar metodos de trabalho voltados para a reducao
do mimero de feitos em tramitacao na Vara, pela utilizacao de rotinas
simplificadas que promovam maior agilidade dos procedimentos cartorarios ;

• coordenar e controlar a atualizacao, em terminal de computador, das

fases processuais;
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• desempenhar outras competencias tipicas da unidade, delegadas pela

autoridade superior ou cometidas por meio de normas.

ATRIBUIc;OES DO TITULAR:

• as atribuicoes do titular sao aquelas descritas nas ATRIBUIc;OES

COMUNS DOS TITULARES.

SE<;AO DE APOIO ADMINISTRATIVO

SIGLA: SEAPA/VARA

SUBORDINA<;AO: SECRETARIA DE VARA

TITULAR: SUPERVISOR DE SE<;AO

OBJETIVO GERAL:

• cumprir as determinacoes do juizo, controlar a remessa e 0 retorno

dos oficios e mandados judiciais a Central de Mandados e prestar apoio

administrativo as atividades da Vara.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• cumprir as determinacoes do juizo, controlando os prazos;

• preparar documentos e expedientes;

• remeter expedientes para publicacao na imprensa oficial;

• organizar e manter arquivo da unidade;

• expedir, receber, registrar, distribuir e controlar correspondencias,

documentos e processos;

• atender as partes, prestando informacoes sobre os autos;

• solicitar e controlar material e bens permanentes.
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COMPETENCIAS:

• remeter aCentral de Mandados os mandados judiciais e oficios para

cumprimento;

• preparar e certificar 0 expediente deferido aimprensa oficial;

• atualizar, em terminal de computador, as fases processuais;

• devolver cartas precat6rias, rogat6rias e de ordem;

• elaborar estatistica mensal dos feitos em tramitacao na Secretaria,
enviando-as ao 6rgao competente do TRF - I!! Regiao;

• reautuar os processos baixados da instancia superior, se for 0 caso;

• fiscalizar se as custas do preparo previo foram recolhidas;

• remeter autos ainstancia superior e a outros juizos;

• cumprir e fazer cumprir as determinacoes do juizo;

• providenciar a realizacao de pracas;

• executar os services de portaria dos auditorios;

• encarninhar os autos ao arquivo, busca-los, quando necessario, e

devolve-los;

• executar servicos de datilografia ou de digitacao;

• organizar e manter ficharios e arquivos de interesse da Vara;

• receber, expedir, registrar e distribuir documentos, correspondencias

e processos;

• providenciar requisicoes de material e de services;

• receber, controlar, guardar e distribuir material necessario ao
desenvolvimento das atividades da Vara;

• recepcionar visitantes, fazer contatos telefonicos e prestar informacoes
sobre assuntos pertinentes aVara;

• zelar pela guarda, conservacao e utilizacao de mobiliario e equipamento

da Vara;
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• comunicar a area de controle patrimonial a ocorrencia de danos,
extravios, inutilizacao e transferencia de material permanente;

• providenciar a limpeza de instalacoes e mobiliario;

• executar as tarefas de transporte e seguranca pessoal do juiz;

• numerar e controlar numeracao de expedientes e correspondencias;

• emitir boletim de freqiiencia dos servidores da Vara;

• desempenhar outras competencias tipicas da unidade, delegadas pela
autoridade superior ou cometidas por meio de normas.

ATRIBUICOES DO TITULAR:

• as atribuicoes do titular sao aquelas descritas nas ATRIBUICOES
COMUNS DOS TITULARES.

SEC;AO DE PROCESSAMENTOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS
SIGLA: SEPOD
SUBORDINAC;AO: SECRETARIA DE VARA
TITULAR: SUPERVISOR DE SEC;AO

OBJETIVO GERAL:

• efetuar os atos de processamento de feitos de qualquer natureza
distribuidos a Vara, diligenciando pela celeridade e regularidade proce
dimental.

OBJETIVOS ESPECiFICOS:

• receber, conferir, preparar e darandamento aos processos, observando
os prazos legais;

• verificar a tempestividade dos feitos de competencia da Vara;

• preparar, apropriadamente, os processos dentro das exigencias legais;

• prestar, quando necessario, informacoes processuais.
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COMPETENCIAS:

• receber, conferir e preparar 0 processo para despacho, observando os
prazos legais;

• preparar minutas de despacho rotineiro;

• cumprir despachos e decisoes exarados pelos juizes da Vara;

• receber e remeter processos;

• receber peticoes despachadas pelos juizes;

• fazer conclusao aos juizes da Vara dos processos recebidos do
Ministerio Publico com 0 respectivo parecer;

• fazer juntada de peticoes, oficios, telex, cartas precatorias e demais
expedientes forenses;

• lavrar certidoes sobre tramitacao dos processos;

• controlar os prazos processuais, verificando ou certificando os atos
processuais publicados, 0 decurso de prazo dos despachos, 0 transite em
julgado das sentencas, dos despachos e demais atos processuais;

• verificar e certificar a tempestividade e intempestividade das peticoes
e dos recursos interpostos, bern como as impugnacoes, respostas, razoes e
contra-razoes dos recursos;

• receber e processar os recursos interpostos das decisoes proferidas;

• extrair cartas de sentenca e traslados;

• intimar as partes;

• expedir decisoes;

• providenciar a expedicao de alvaras, mandados, notificacoes,
precatorias e rogatorias;

• extrair e minutar certidoes requeridas pelo publico referentes ao
andamento dos processos;

• encaminhar atos processuais para publicacao na imprensa oficial;
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• elaborar e encaminhar as comunicacoes, quando da concessao de
Iiminares;

• autuar e registrar peticoes iniciais, impugnacao ao valor da causa,
excecoes de incompetencia, de suspeicao e de irnpedimento, agravo de
instrumento e processos oriundos de outros juizos, por incompetencia daque
les;

• juntar, fazendo conclusao, contestacao, peticao dispensando a producao
e provas em audiencia ou requerendo 0 julgamento antecipa.!o da lide, razoes
finais, respostas as excecoes e a impugnacao do valor da causa;

• certificar nos autos de medida cautelar se a acao principal foi proposta,
e em caso positivo, indicar 0 mimero e a data em que foi distribuida a Vara;

• nos processos de mandado de seguranca:

- juntar as informacoes da autoridade co-autora, se forem tempestivas,
remetendo, a seguir, os autos para 0 Ministerio Publico Federal-MPF,
certificando nos autos;

- caso as informacoes nao sejam prestadas no prazo legal, remeter ao
MPF, certificando nos autos;

- juntar 0 parecer do MPF, fazendo conclusao;

• reiterar correspondencias forenses nao atendidas no prazo indicado
pelo juizo;

• atender ao publico, prestando informacoes relativas aos autos;

• lancar nome dos reus no rol dos culpados;

• expedir alvaras de soltura e lavrar termos de fianca, dando ciencia do
primeiro ao MPF;

• verificar, apos 0 prazo legal, se as cartas precatorias expedidas foram
devolvidas;

• fazer remessa a deposito dos instrumentos ou produtos de crime ou
proceder a distribuicao, quando for 0 caso;

41



Subsecao Judiciaria Federal- ImperatrizlMA

• elaborar dados estatisticos e atualizar 0 sistema informatizado com

informacoes das fases processuais;

• desempenhar outras competencias tipicas da unidade, delegadas pela

autoridade superior ou cometidas por meio de normas.

ATRIBUI<;OES DO TITULAR:

• as atribuicoes do titular sao aquelas descritas nas ATRIBUI<;OES

COMUNS DOS TITULARES.

SE~AO DE EXECU~OES

SIGLA: SEXEC

SUBORDINA<;AO: SECRETARIA DE VARA

TITULAR: SUPERVISOR DE SE<;AO

OBJETIVO GERAL:

• efetuar as atividades e procedimentos inerentes a execucao de feitos

de qualquer natureza, sob a responsabilidade da Vara, diligenciando pela

ce1eridade e regularidade procedimental.

OBJETIVOS ESPEClFICOS:

• controlar e certificar a tramitacao dos autos referentes as execucoes

diversas;

• executar os procedimentos relativos arealizacao de praca ou leilao;

• expedir mandados de prisao;

• controlar a decorrencia de prazo e suspensao;

• prestar informacoes processuais, quando necessario.
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COMPETENCIAS:

• receber, conferir e preparar 0 processo para despacho, observando os
prazos legais;

• preparar minutas de despacho rotineiro;

• cumprir despachos e decisoes dos juizes;

• fazer juntada de peticoes, oficios, telex, cartas precatorias e demais
expedientes forenses;

• lavrar certidoes sobre tramitacao das execucoes;

• controlar os prazos processuais;

• expedir guias sempre que 0 exeqiiente requerer 0 pagamento;

• fazer certidao de decurso e suspensao de prazo;

• suspender a execucao na data em que 0 exeqiiente protocolizar
peticao, observando 0 prazo legal;

• publicar sempre que 0 oficial de justica nao localizar 0 devedor e nao
proceder ao arresto por falta de bens;

• designar data para praca ou leilao, por determinacao do juizo;

• interagir com leiloeiro, de acordo com determinacao do juizo, para
ajustar leilao;

• autuar e registrar embargos a execucao, embargos de terceiros,
impugnacao ao v~lor da causa nos embargos;

• apos os embargos a execucao, abrir vista a embargados, no prazo
previsto em lei, para impugnar ou apresentar contra-razoes aos embargos;

• fazer as comunicacoes devidas, no caso de penhoras de imoveis,
veiculos, telefones e outros, quando for necessario, observando as normas
processuais;

• arquivar, apos as providencias pertinentes, as execucoes extintas;

• expedir e controlar mandados;
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• providenciar a remessa de execucoes do MPF a Contadoria e ao

Conselho Penitenciario;

• receber a apresentacao dos apenados com cumprimento de sursis de

livramento condicional, certificando nos autos pertinentes;

• expedir cartas de guia, guias de recolhimento e demais expedientes

afetos a Secao;

• controlar.e relacionar, mensalmente, os autos retirados da Secretaria,
alem do prazo legal, dando ciencia ao diretor para as devidas providencias;

• reiterar correspondencias forenses nao atendidas no prazo indicado

pelo juizo;

• desempenhar outras competencias tipicas da unidade, delegadas pela

autoridade superior ou cometidas por meio de normas.

ATRIBUI<;OES DO TITULAR :

• as atribuicoes do titular sao aquelas descritas nas ATRIBUI<;6ES

COMUNS DOS TITULARES.

SECAO DE PROTOCOLO E INFORMACOES PROCESSUAIS

SIGLA: SEPIP
SUBORDINACAO: SECRETARIA DE VARA
TITULAR: SUPERVISOR DE SECAO

OBJETIVO GERAL:

• atender ao publico em geral com urbanidade e cortesia, prestar
orientacoes e informacoes processuais pertinentes, processar e controlar a

entrega e devolucao de processos na Vara.

OBJETIVOS ESPECiFICOS:

• executar 0 atendimento de balcao as partes, aos advogados e ao

publico em geral;
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• entregar processos, controlando a devolucao;

• atualizar 0 sistema de controle de processos.

COMPETENCIAS:

• consultar arquivos, terminal de computador e processos, no senti do de

informar correta e atualizadamente as partes;

• prestar informacoes, pessoalmente ou por outro meio de comunicacao

disponivel, sobre,distribuicao e andamento de processos na Vara;

• atender as partes, aos advogados e ao publico em geral, prestando

Ihes as informacoes solicitadas, desde que pertinentes;

• prestar orientacoes ao publico quanta as informacoes dos processos e

entrada de peticoes;

• remeter processos a Contadoria, ao Ministerio Publico Federal, a

Procuradoria da Fazenda Nacional e a distribuicao;

• entregar processos mediante carga e dar baixa, quando devolvidos;

• localizar os processos e juntar as peticoes e os demais expedientes

protocolizados e recebidos pela Secretaria;

• controlar e relacionar, mensalmente, os autos retirados da Secretaria

alem do prazo legal, dando ciencia ao diretor, para as devidas providencias;

• entregar autos sem traslados aos requerentes, com as devidas

anotacoes;

• manter pasta das pautas de publicacoes a disposicao dos advogados;

• elaborar dados estatisticos e atualizar 0 sistema informatizado com

informacoes das fases processuais;

• desempenhar outras competencias tipicas da unidade, delegadas pela

autoridade superior ou cometidas por meio de normas.
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ATRIBUIc;OES DO TITULAR:

• as atribuicoes do titular sao aquelas descritas nas ATRIBUIc;OES

COMUNS DOS TITULARES.

ATRIBUIc;OES DE DIRETORES DE SECRETARIA DE VARA:

• coordenar, comandar e supervisionar as acoes necessarias aconsecucao
dos objetivos da Secretaria, em sintonia com os objetivos e as normas e de

acordo com as orientacoes do juiz titular da Vara;

• despachar regularmente com 0 juiz titular da Vara, mantendo-o

informado dos services da Secretaria;

• assessorar os juizes da Vara nos assuntos de sua alcada;

• examinar e aprovar os programas de trabalho das unidades que

compoem a Secretaria;

• assinar a correspondencia judicial e administrativa da Secretaria no

limite de suas competencias;

• elaborar e propor a aprovacao de plano de trabalho para orientar as

ac;oesda Secretaria;

• interagir na estrutura organizacional da Secao Judiciaria e da Secretaria

do TRF - I!! Regiao, no sentido de agilizar solucoes dos assuntos de interesse

da Secretaria;

• responder pelas ocorrencias da Secretaria;

• expedir atos de instrucoes e determinacoes sobre assuntos de sua area
de trabalho, observando-se as disposicoes legais, normas vigentes e limite de

cornpetencia;

• cumprir e fazer cumprir as resolucoes, provimentos, normas,

regulamentos e instrucoes em vigor;

• analisar permanentemente 0 desempenho da Secretaria, objetivando a
racionalizacao e constante elevacao dos padroes de desempenho;
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• propor os orcamentos anuais necessaries ao desenvolvimento das
atividades da Secretaria;

• manter 0 ambiente de trabalho propicio a produtividade e ao
desenvolvimento da equipe de subordinados;

• instruir os subordinados na execucao dos services;

• estimular a criatividade, a iniciativa e a integracao funcionais;

• realizar reunifies periodicas com os subordinados, para efeito de
coordenacao, articulacao e melhoria dos trabalhos;

• fiscalizar a execucao das tarefas distribuidas aos subordinados, 0

emprego do material de consumo e 0 uso de material permanente, das
instalacoes e dos equipamentos;

• controlar a freqiiencia e pontualidade dos subordinados;

• elaborar relatorio de atividades;

• propor programas de treinamento e aperfeicoamento dos subordi
nados;

• exercer ac;ao disciplinar sobre seus subordinados, representando ao
juiz titular da Vara nos casos de infracoes passiveis de punicao ou, ainda,
propondo a relotacao;

• submeter aaprovacao do juiz titular da Vara, na epoca oportuna, a
escala de ferias dos servidores lotados na Secretaria;

• executar as atribuicoes que Ihe forem delegadas pela autoridade
superior ou cometidas por meio de normas.

ATRIBUIc;OES DE SUPERVISOR DE SE¢Ao:

• supervisionar, controlar, fiscalizar ou executar diretamente as
atividades da Secao;

• instruir os subordinados quanto aexecucao dos services;

• assessorar 0 superior imediato nos assuntos de sua alcada;
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• manter 0 superior imediato informado quanta ao andamento dos
trabalhos em execucao;

• resolver os assuntos de competencia da Secao e opinar sobre os que
dependem de decisoes superiores;

• manter 0 ambiente de trabalho propicio a produtividade e ao
desenvolvimento da equipe de subordinados;

• cumprir e fazer cumprir as resolucoes, normas, os regulamentos e as
instrucoes normativas em vigor;

• responder pelas ocorrencias da Secao;

• manter devidamente organizado e atualizado 0 arquivo de toda a
documentacao referente a sua area de atuacao;

• supervisionar a execucao dos services distribuidos aos subordinados,
o emprego do material de consumo e a utilizacao de material permanente,

instalacoes e equipamentos;

• executar as atribuicoes que the forem delegadas pela autoridade
superior ou cometidas por meio de normas.

ATRIBUICOES DE OFICIAIS-DE-GABINETE:

• coordenar as atividades de suporte tecnico e juridico do Gabinete do

juiz-diretor do foro;

• manter 0 superior imediato informado quanta ao andamento dos

trabalhos em execucao;

• interagir com as diversas areas, no sentido de agilizar solucoes para os
assuntos de interesse do Gabinete do juiz-diretor do foro;

• cumprir e fazer cumprir as resolucoes, normas, os regulamentos e as
instrucoes normativas em vigor;

• expedir documentos sobre assuntos de sua area de trabalho, observando
as disposicoes legais, as normas vigentes e 0 limite de cornpetencia;

• responder pelas ocorrencias da sua area de atuacao;
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• recepcionar visitantes, marcar audiencias, fazer contatos telefonicos e
prestar informacoes relativas as atividades da area;

• organizar e atualizar 0 arquivo de toda a documentacao pertinente a
sua area de atuacao;

• orientar e controlar a tramitacao de documentos e processos dentro do
Gabinete do juiz-diretor do foro;

• receber e informar processos e demais expedientes em que deve
oficiar, despachando-os com 0 juiz-diretor do foro;

• zelar pela boa utilizacao de materiais, instalacoes e equipamentos do
Gabinete;

• propor programas de treinamento e aperfeicoamento ao superior
imediato;

• executar as atribuicoes que the forem delegadas pela autoridade
superior ou cometidas por meio de normas.

5 DADOS ESTATfsTICOS DA SUBSE(:AO

ATIVIDADES DOS MAGISTRADOS - DEZ/95 A OUT12000

DESCRIC;AO DEZl95 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL MEDIA

DESPACHOS 55 8.117 1.790 4.473 5.156 4.286 23.877 3.979,5

DEC1S0ES 0 221 139 288 413 289 1.350 225,0

SENTEN<;AS 6 693 473 1.386 978 727 4.263 710,5

AUDI~NCIAS 2 134 110 287 196 79 808 134,7

I OUTROS ATOS· 0 208 55 292 322 225 1.102 183,7

• Interrogat6rios realizados, depoimentostornados, testemunhas inquiridas.

QUANTITATIVO DE PROCESSOS - DEZl1995 A OUTUBRO/2000

DESCRlC;AO DEZl95 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL MEDIA

DISTRlBUIDOS 117 5.474 1.308 1.845 2.063 505 11.312 1.885,3

BAIXADOS 0 538 607 1.134 456 317 3.052 508,7
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TOTAL 538 607 I 134 456 317
MEDIA 44,8 50.6 94.5 38.0 31,7
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538 607

' . TRF 1~ Regiao
glbIJotec8 Min . Adhemar Madel- . _._---....;~

BAIXAOOS ENTRE OEZl95-0UT/2000
1.134

OISTRIBUloos ENTRE OEZ/95-0UT/2000
5474

o

117

DEZJ9S 11H1l1

DEZ/95 1996

r . ..
1000 Acoes Ordinaries 5902000 Mand3dodr:SeI!uranc-a 333000 Execucso FIscal 4 .0J44000 Execucoes Diversas 2215000 Acoes Diversas 976000 CanasCI~is 337000 Acoes Coletivas 129000 AeDes 61uld:!rcs 5310000 Incidemes ProeL~uai, 1411000 Embar!!os 27213000 Aei1es Penais 37115000 Crimes Divcrsos 39116000 Execucao de Sentenca 2517000 Cartas Penais 7J

TnT.. r-ERAt 6.219

PROCESSOS EM TRAMITACAO EM 31110/2000
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msrnmutnos
1996 1997 1998 1999 2000

228 216 126 140 78JAN

872 64 40 152 98FEV

451 23 62 236 73MAR

308 81 184 96 50ABR

596 41 134 131 74MAl

I 415 76 135 136 77JUN

848 149 127 153 55JUL

1.287 48 253 130 66AGO

155 98 234 233 98SET

179 32 110 254 478OUT

NOV 119 169 199 177

DEZ 16 3I1 241 225

TOTAL 5.474 1.308 1.845 2.063 1.147

MEDIA 456,2 109,0 153,8 171,9 114,7

BAIVAnOS

1996 1997 1998 1999 2000.
0 16 59 0 3JAN

2 45 6 104 89FEV

MAR 33 51 78 154 7

58 32 37 0 31ABR

20 51 81 46 35MAl

119 68 23 23 17JUN

17 40 33 34 0JUL

AGO 62 72 232 34 85

88 161 200 28 49SET

44 28 105 I IOUT

NOV 85 29 57 26

DEZ 10 14 223 6
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RESPO STA N. DEOPCO ES PERC ENTUAL
SIM 06 11,76%

NAo 45 88,24%

TOTAL 51 100%

RESPOSTA N. DEOPCOES PERCENT UAL
RU1M 03 6,25%

REGULAR 06 12,50%

BOM 25 52,08%

6T1MO 14 29,16%

TOTAL 48 100%

RESPOSTA N. DE OPCO ES PERl.:I:.NfUAL
RU1M 02 4,25%

REGULAR 10 21,27%

BOM 23 48,93%

6T1MO 12 25,53%

TOTAL 47 100%

RES POSTA N. DE OPCOES' PERCENT UAL
RUJM OJ 2,17%

REGULAR 06 13,04%

BOM 25 54,34%

6T1MO 14 30,43%

TOTAL 46 100%

4.4 - Ja foi prejudicado por eITO na informacao processual prestada por
urn dos nossos servidores?
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4.7 - 0 atendirnento realizado pelo Gabinete do rnagistrado tern sido:

4.5 - Quando necessitou urna Certidao de Distribuicao, ou a pedido
verbal, 0 atendirnento foi:

4.6 - Quando ha necessidade de algurna informacao por telefone, 0

atendirnento tern sido:

L

4%

44%

50%

100%

100%

5,88%

39,21%

13,72%

41,17%

PERC

PERC AL

6T1MO

BOM

REGULAR

REP l: PR L

TOTAL

RESUMO INFORMATIVO

4.3 - As informacoes, quando prestadas pelos serventuarios, sao :

4.2 - Quando necessitou ter acesso a autos nesta Secretaria 0 atendimento

4.1 - 0 atendirnento do Setor de Protocolo desta Subsecao e:

6 PROGRAMA DE AVALlA<;;Ao DOS SERVI<;;OS DA
SUBSE<;;Ao JUDICI;\RIA DE IMPERATRIZ

52

foi:

1 - DATA DO rxtcro DA AVALIA(:AO: 02.10.2000
2 - DATA PREVISTA PARA 0 ENCERRAMENTO: 31.10.2000
3 - NUMERO DE FORMULARIOS RESPONDIDOS: 52
4 - TABELA DEMONSTRATIVA DOS PERCENTUAIS DE RESPOS

TAS
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4.8 - Quanto a expedicao e entrega de guias de custas processuais, 0

atendimento tern sido:
4.12 - Quanto aceleridade processual:

RESPOSTA N. DE OPC;OES PERCENTUAL
RUIM 10 20%

REGULAR 19 38%
BOM 16 32%

6TIMO 05 10%
TOTAL 50 100%

RESPOSTA N. DE OPC;OES PERCENTllAL
RUIM II 22,91%

REGULAR 18 37,5%

BOM 18 37,5%

6TJMO 01 2,08%

TOTAL 48 100%

RESPOSTA N. DE OPC;OES PERCENTIJAL
RUIM 05 10,41%

REGULAR 21 '43,75%

BOM 20 41,66%

6TIMO 02 4,16%

TOTAL 48 100,00%
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4.13 - Quanto ao lapso de tempo entre a distribuicao e a sentenca:

4.14 - Quanto ao lapso de tempo entre a sentenca e a execucao:

"0 atendimento por telefone inexiste."

"Continuando como esta, a tendencia eso melhorar."

5 - SUGESTOES E CRiTICAS APRESENTADAS

"A prestacao jurisdicional poderia ser melhor se houvesse urn numero de
juizes suficiente ao atendimento da demanda."

L

L

10%

48%

40%

100%

100%

2,27%

9,09010

20,45%

68,18%

PERCE T L

OES

BOM

BOM

6TIMO

TOTAL

TOTAL

6TIMO

REGULAR

REGULAR

R P T

TOTAL

RELEVANTE

RE P TA

INDrFERENTE

IRRELEVANTE

4.9 - as trabalhos nas audiencias podem ser classificados como :

4.10 - Quanto aorganizacao dos processos (autuacao, numeracao, etc.):

4.11 - Quante apossibilidade de utilizacao de outras tecnologias para
informacoes processuais (telefone, fax, internet, etc.) voce considera:
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"Implantacao de terminais de computadores para informacoes com

acesso ao publico."

"Por mais que ainda haja pontos a melhorar, posso testemunhar que a

Justica Federal esta anos luz afrente da Justica Comurn estadual, sob todos

os aspectos: myel de preparacao intelectual dos servidores; aparelhamento;

empenho nas informacoes corretas; atendimento. Sirlene Menezes."

"Deveria atender melhor pelo item 11 (internet)."

"Urn local para os advogados manusearem seus processos, pois

atualmente fica dificil, em virtude da rna acomodacao,"

"Disponibilizar aos usuaries urn terminal de computador para ver 0

andamento processual."

"Sala VIP com computador para advogados e outros."

"Promover a celeridade processual, pois os processos ainda 'andam'

muito lentamente. Algumas vezes demora-se meses para juntada de uma

simples peticao,"

"Dotar 0 atendimento de terminais de computador para evitar que 0

servidor tenha de se deslocar para outro setor."

"Fui bern atendida, porem esta ea primeira vez que estive aqui. Sou de

Sao Paulo. Inclusive por isso deixei de optar em alguns quesitos."

56

5.° Aniversano deInstala~o

7 ARTIGOS JURfolCOS

CONSIDERA90ES SOBRE A LEI DA MORDA9A

Roberto Carvalho Veloso
Juiz Federal no Piaui

Professor da Universidade Federal do Piaui
Membro da Academia Maranhense de Letras Juridicas

1 INTRODUc;AO

Encontra-se em tramitacao no Congresso Nacional, aprovado na Camara

dos Deputados e aguardando pronunciamento do Senado Federal, urn projeto
de lei com a finalidade de estabelecer sancoes aqueles encarregados de

investigacao,inquerito e processo por divulgacaode informacao produzida no

ambito de suas respectivas funcoes.

o projeto traz, em seu artigo 1Q, a alteracao dos arts. 3Q
, 4Q

, 7Q e 11 da
Lei 4.898, de 9 de dezembro de 1965, a chamada Lei do Abuso de Autoridade;
no art. 2Q, propoe a alteracao do art. 17 da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992,

e, no art. 3Q, a alteracao de dispositivos da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985,

a denominada Lei da A9ao Civil PUblica.

Este trabalho deter-se-a apenas a analise da alteracao dos dispositivos
da Lei 4.898/65, em que pese a gravidade, tambem, (las alteracoes dos
dispositivos da Lei 8.429/92 e da Lei 7.347/85, a primeira pretendendo dar
foro privilegiado em acoes por improbidade administrativa aqueles detentores
de foro criminal por prerrogativa de funcao e a segunda propondo restringir,
formalmente, a utilizacao do inquerito civil publico pelos membros do
Ministerio PUblico.

Pela proposta de alteracao da Lei 4.898/65, de impedir 0 fornecimento
de informacoes, 0 projeto foi batizado de Lei da Mordaca. Esse codinome
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e bastante sugestivo ao indicar 0 conteudo da pretensao: impedir a livre
manifestacao do pensamento e 0 acesso da sociedade ainformacao.

Na forma como esta concebido, 0 projeto fere de morte urn dos principais
direitos inerentes apessoa do homem: a liberdade.

2 0 DIREITO ALIBERDADE

Nas sociedades hodiemas, 0 direito aliberdade e ponto comum a todas
as Constituicoes. A consagracao desse direito foi conquistada.

o destino do homem e ser livre. Ele sempre lutou pela liberdade. Assim
fez Espartaco nos anos 70 antes de Cristo, ao amotinar-se contra a escravidao
promovida pelo imperio romano. Os franceses rebelaram-se contra a tirania
dos monarcas. 0 brasileiro enfrentou Portugal para tomar 0 Brasil livre,
veja-se 0 exemplo de Tiradentes. 0 americano guerreou para ser livre da

Inglaterra. 0 negro insurgiu-se, aqui e alem-mar, para deixar de ser escravo.

Esse direito a liberdade, no dizer de Paulo Bonavides, corresponde aos

chamados direitos da primeira geracao. Veja-se:

Os direitos da primeira geracao ou direitos da
liberdade tern por titular 0 individuo, sao oponiveis ao

Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da
pessoa e ostentam uma subjetividade que e seu traco

mais caracteristico; enfim, sao direitos de resistencia
ou de oposicao perante 0 Estado. (Curso de Direito
Constitucional, 4. ed., Sao Paulo: Malheiros, 1993.)

Na Declaracao Universal dos Direitos do Homem, logo apos 0 desastre
da II Guerra, esta dito: "Todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e direitos".

A mesma declaracao no art. 4Q define liberdade como sendo 9 direito de
poder fazer tudo 0 que nao prejudique os outros. Depois Kant disse: "Minha
liberdade se estende ate 0 ponto de compatibilidade com a liberdade dos
outros". (Doutrina do Direito, Sao Paulo: leone Editora, 1993.)
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3 A LIBERDADE COMO DIREITO FUNDAMENTAL

Dessarte, a definicao do conceito de liberdade passou a ser algo

extremamente dificil, porque 0 homem livre deveria respeitar a liberdade de

seu semelhante.

A liberdade, desse modo entendida, somente pode ser exercida em toda

a sua plenitude se nao atingir a liberdade de outrem. Quando ocorre 0 choque

entre a liberdade de urn com a liberdade do outro, tem-se a possibilidade da

colisao de direitos ditos fundamentais.

o eminente Edilsom Farias, mestre pela UnB, assim define direito

fundamental:

Uma das especies representativa de positivacao dos

direitos e a constitucionalizacao dos mesmos. Deixam,

entao, eles de ser apenas reivindicacoes politicas para

se transformarem em norm as juridicas. Para destacar
essa rnudanca, a doutrina contemporanea vern dando

preferencia ao uso da locucao direitos fundamentais,

quando deseja fazer alusao aqueles direitos positivados

numa constituicao de urn determinado Estado. A expressao

direitos hurnanos tern sido geralmente reservada para

ser adotada em docurnentos intemacionais. (Co/iSQO de

Direitos, 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris,

2000.)

4 A COLIsAo DE DIREITOS

Esses direitos ditos fundamentais podem colidir. 0 conhecido

constitucionalista portugues J. J. Canotilho (Diretto Constitucional, 6. ed.

Coimbra: Almedina, 1993.) expoe que M colisao entre os proprios direitos

fundamentais quando 0 exercicio de urn direito fundamental por parte de

urn titular colide com 0 exercicio do direito fundamental por parte de outro
titular.
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Norberto Bobbio tambem fala sobre a colisao de direitos fundamentais:

Quando digo que os direitos do homem constituem
uma categoria heterogenea, refiro-me ao fato de que 
desde quando passaram a ser considerados como direitos
do homem, alem dos direitos de liberdade, tambem os
direitos sociais - a categoria em seu conjunto passou a
conter direitos entre si incompativeis, ou seja, direitos cuja
protecao nao pode ser concedida sem que seja restringida
ou suspensa a protecao de outros.(A Era do.'> Direitos. Rio
de Janeiro: Editora Campus, 1992.)

Tudo isso dito para adentrar-se no assunto especificoda chamada Lei da
Mordaca. Porque, para os defensores do projeto de lei, estar-se-ia diante de
urna norma garantidora da imagem, da honra, da vida privada e da intimidade
das pessoas e, para aqueles que sao a ele contraries, estar-se-ia diante de uma
norma impeditiva da liberdade de informacao.

5 A COLIsAo DE DIREITOS NO PROJETO DE LEI

Como se explanou, 0 projeto aparentemente traz urna perspectiva de
colisao de direitos fundamentais, mas, como sera demonstrado, sequer ha
colisao de direitos. A proposta em si einconstitucional.

Nao poderia haver nome mais bern dado a e a lei: Lei da Mordaca.
Porque ela nao pretende proteger a honra e a intimidade de ninguern, a
verdade 0 que ela visa eimpedir 0 acesso da pop ulacao it informacao,

Essa lei pretende, entre outras coisas, impor sancoes por:

....revelar 0 magistrado, 0 membro do Ministerio PUblico,
o membro do Tribunal de Contas, a autoridade policial ou
a autoridade administrativa, ou permitir, indevidamente,
que cheguem ao conhecimento de terceiro ou aos meios
de comunicacao fatos ou informacoes de que tenha ciencia
em razao do cargo e que violem 0 sigilo legal, a intimidade,
a vida privada, a imagem e a honra das pessoas.
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Tal dispositivo eredundante e desnecessario porque a honra, a intimidade,
a vida privada, a imagem e 0 sigilo das investigacoes se encontram protegidos
pela legislacao existente.

6 A DESNECESSIDADE DE NOVA REGULA<;::Ao

A honra e a intirnidade estao protegidas pelos arts. 138, 139 e 140 do
C6digo Penal, os quais tratam dos crimes de calunia, injuria e difamacao
respectivamente. Em caso de a ofensa se dar por meio da imprensa, aplicar
se-a a Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.

o sigilo profissional e0 bern juridico tutelado pelo art. 325 do C6digo
Penal, que diz: "Revelar fato de que tern ciencia em razao do cargo e que deva
pennanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelacao". Estipulando uma pena
de detencao de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Assim tambem esta devidamente resguardado 0 sigilo do inquerito
policial pelo art. 20 do C6digo de Processo Penal, que detennina: "A
autoridade assegurara no inquerito 0 sigilo necessario Ii elucidacao do fato ou
exigido pelo interesse da sociedade".

,
Se alguem for caluniado, difamado ou injuriado, que se processe 0

ofensor pelas regras do C6digo Penal ou da Lei de Imprensa, atualmente
existentes.

Mas, 0 projeto de lei nao quer isso . Ele quer calar aqueles que detem a
informacao e, em via transversa, impedir 0 acesso do publico a ela.

No caso, estando 0 Juiz, 0 Promotor e 0 Delegado impedidos de
manifestarem opiniao sobre 0 andamento de autos sob suas responsabilidades,
a rigor a imprensa nfio tomara conhecimento dos fatos e nao os repassara ao
publico por meio dos jomais, das estacoes de radio e da televisao,

Para exemplificar: caso a lei seja aprovada e sancionada, urn promotor de
justica que esteja apurando desvio de verbas praticado por urn administrador

municipal ou estadual e comprove que realmente houve 0 desvio dos recursos
nao podera repassar a informacao para a imprensa, porque, de acordo com
o projeto, 0 Promotor sera apenado de seis meses a dois anos de detencao
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e multa; alem do que ainda podera perder 0 cargo e ficar inabilitado para 0

exercicio de qualquer outra funcao publica pelo prazo de tres anos .

Essa proposta atinge em cheio a todos os membros do Judiciario, do
Ministerio Publico e da carreira policial. Ea instalacao do terror legal.

Por essa proposta, 0 investigado podera ter desviado todo 0 dinheiro da
Prefeitura, mas ninguem sabera. Porque 0 Promotor que oferece a denuncia
nao dara a informacao. 0 juiz que instrui a acao penal tarnbem nao podera
faze-lo, E 0 advogado nao a divulgara porque nao e seu interesse informar
contrariamente aos interesses de seu constituinte.

7 A INCONSTITUCIONALIDADE DO PROJETO DE LEI

Estando protegida a honra e a intimidade pela legislacao vigente, a
tentativa de amordacar os juizes, membros do Ministerio PUblico e delegados
afronta 0 direito constitucional it informacao.

E verdade que tambem e constitucional a honra e a privacidade, mas
tratam de direitos destinados ao cidadao enquanto particular, 0 que nao pode
se sobrepor ao interesse maior de toda uma comunidade de ser informada.

o citado Edilsom Farias, del sua opiniao da seguinte forma:

A colisao de direitos it honra, it intimidade, it vida
privada e it imagem versus a liberdade de expressao e
informacao significa que as opinioes e fatos relacionados
com 0 ambito de protecao constitucional desses direitos
nao podem ser divulgados ao publico indiscriminadamente.
Por outro lado , conforme exposto, a liberdade de expressao
e informacao, estimada como urn direito fundamental
que transcende a dimensao de garantia individual por
contribuir para a formacao da opiniao publica pluralista,
instituicao considerada essencial para 0 funcionamento
da sociedade dernocratica, nao deve ser restringida por
direitos ou bens constitucionais, de modo que resulte
totalmente desnaturalizada.
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Se ha excessos - 0 que se admite - devem ser coibidos na forma da
lei atual , impondo ao transgressor as sancoes nela previstas. Cercear, pura e
simplesmente, a liberdade de informacao e afrontar a Constituicao Federal e a
consciencia de todos os brasileiros.

8 CONCLUSOES

Novamente se ve 0 ataque por meio da censura it liberdade de informar.
Nos chamados anos de churnbo, nas decadas de 60 e 70, os censores a fizeram
muito bern, apoiados nos atos institucionais.

As proposicoes do projeto de lei nao se revelam destinadas a defender
a honra e a intimidade das pessoas, mas a encobrir delitos, protegendo
criminosos. E possivel que a populacao eleja urn mau versador do dinheiro
publico porque a lei impedira 0 acesso dos cidadaos it informacao,

Dessa forma nao se esta diante de urna norma que garanta a honra, a
intimidade, a vida privada e a imagem do ser humano, mas, sim, diante de
uma norma c1aramente inconstitucional porque impede 0 direito fundamental
do homem it informacao. A proposta conforme concebida eurna maneira legal
de censura sem apoio na Constituicao.

Resistir e 0 quanta basta, nao se deixar curvar diante das vicissitudes.
Impedir 0 retrocesso que se pretende impor aos brasileiros. Devem-se sempre
ter em mente as palavras de Fernando Pessoa: "A liberdade vale a pena mesmo
que 0 pao seja pequeno".
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PRESSUPOSTOS HABILITADORES DAS MEDIDAS PROVIS6RIAS:
A RELEVANCIA E A URGENCIA

Leomar Barros Amorim de Sousa
Juiz Federal da Secao Judiciaria do Maranhao

As medidas provisorias, tais como previstas na Constituicao, sao
providencias de indole legislativa, com forca de lei, embora lei nao sejam,
inseridas no ambito da competencia do chefe do Poder Executivo da Uniao,
para serem deflagradas em situacoes anormais.

E dizer: quando a utilizacao da via legislativa ordinaria se mostra
inidonea ou ineficaz para a salvaguarda de relevantes interesses publicos,
dotou a Constituicao 0 presidente da Republica de poderes especiais para
nao so deflagrar 0 processo legislativo, por via sumariissima, que ea medida
provisoria, como tambem, e de modo anomalo, dota-lo de forca de lei.

Melhor explicando, a medida provisoria tern, a urn so tempo, duas
caracteristicas sui generis: eato normativo com forca de lei e, simultaneamente,
urn projeto de lei reforcado. Por isso mesmo, como ato normativo adotado em
situacoes extraordinarias, sob condicao resolutiva, para imediata apreciacao
do Congresso Nacional, eato precario e instavel,

a art. 62 da Constituicao plota os limites do exercicio da atividade
legiferante do presidente da Republica a dois pressupostos ou condicoes que,
se e quando ocorrerem, habilitam-no a exercer a competencia extraordinaria,
que sao a relevancia e urgencia,

A relevancia e a urgencia, com efeito, operam como pressupostos
habilitadores para 0 exercicio da competencia extraordinaria do chefe do
Executivo; isto e, na ocorrencia de casos qualificados pelas notas de relevancia
e urgencia, esta 0 presidente da Republica autorizado a emitir provimento
legislativo provisorio com forca de lei.

Cumpre, pois, nesta altura, examinar os pressupostos habilitadores da
edicao das medidas provisorias: a relevancia e a urgencia.
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Examinemos 0 alcance do primeiro pressuposto. A compreensao da
palavra "relevancia" passa necessariamente pelo vemaculo e ha de ser
buscada primeiramente no lexico, Na lingua portuguesa, relevancia significa
o que erelevante, ou seja, 0 que releva, 0 que sobressai, mostra-se saliente,
importante; como substantivo, embora de pouco usa, tern ainda 0 sentido de 0

necessario, 0 preciso, 0 indispensavel,

Tais significados, porem, pouco auxilio prestam para a elucidacao da
questao, Eque 0 conteudo tematico dos atos normativos, inovadores da ordem
juridica, parece niio haver duvida, sao, em regra, relevantes. De fato, somente
em situacoes anomalas e concebivel a incidencia de atividade legislativa
acerca de materias irrelevantes, desnecessarias ou desimportantes.

Nessa perspectiva, a relevancia de que cuida a norma constitucional
nao pode ser entendida como urna relevancia comum, ordinaria, porque
essa e consubstancial ao processo legislativo comurn; ao reves, a diccao
constitucional so faz mesmo sentido se 0 requisito em estudo for dotado de
urn senti do especial, edizer, a relevancia ha de ser reforcada, especialmente
qualificada para deflagrar a competencia extraordinaria do presidente da
Republica.

Questao complexa e talvez insoluvel eestabelecer ou fixar a nocao do
que seja relevante para os fins e efeitos pretendidos pela norma constitucional.
Pode-se dizer, entretanto, embora com reticencias, que a relevancia cogitada
nao deve situar-se nem no grau comum, normal, nem no grau excepcional.
Na primeira hipotese, porque dela cuida 0 processo legislativo comum;
na segunda, caracterizada por situacoes de crise, porque solucionada por
mecanismos institucionais proprios.

Sem embargo de tal posicionamento, apoiado em doutrina de Carlo
Esposito, inclusive acolhida pela Sentenca 6/1983 do Tribunal Constitucional
espanhol, que distingue os conceitos de necessidade absoluta e relativa
pertinentes ao art. 86, I, da Constituicao espanhola e que, mutatis mutandis, se
aplica ao conceito de relevancia (absoluta e relativa), ha quem 0 conteste.

Com efeito, tem-se afirmado que nao se pode falar em graus distintos
de necessidades para autorizar ou nao 0 usa do decreto-Iei. au seja, no grau
de necessidade absoluta, utilizar-se-iam os mecanismos de defesa e salvacao
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do Estado; no grau de necessidade relativa, 0 Executivo atuaria sem que
houvesse algum perigo para tutela ultima da ordem publica.

Nessa linha de argumentacao, sustenta Ana Contreras que ha duas
ordens de pressupostos distintos e materialmente diferentes que autorizam
os atos de defesa do Estado, por urn lado, e os atos de emergencia, por
outro, veiculados estes por via do decreto-Iei. Isto porque a diferenca nao
esta no grau quantitativo, mas em grau qualitativamente distinto. Embora,
evidentemente, as necessidades que autorizam 0 estado de emergencia e as
que permitem 0 usa do decreto-Iei se tratem de situacoes distintas, nao se.pode
descartar 0 argumento de que em ambas as hipoteses ha graus de necessidade

diferentes no sentido qualitativo.

Se a relevancia traz insita uma ampla imprecisao terminologica, dificil
de determinar-se empiricamente, 0 mesmo ja nao sucede com 0 pressuposto
da urgencia, cujo significado tern urna certa densidade objetiva, possivel de

ser extraido da realidade fenomenica.

Embora nao se negue que 0 conceito de urgencia comporte uma certa
margem de indeterminacao e imprecisao, cumpre assinalar que sua apreciacao
nao se insere no livre juizo de discricionariedade do presidente da Republica,
uma vez que epossivel, a partir do texto constitucional, com certa objetividade,

retirar a nocao do que seja urgente.

Cabe averbar, desde logo, que, se as medidas provisorias sao adotadas
em situacoes especialmente qualificadas pela norma constitucional, eintuitivo
que a nocao de urgencia afasta a ideia de que a via ordinaria de iniciativa possa

ser usada.

Portanto, para fazer-se a ponderacao do que seja a urgencia referida
no art. 62 da Constituicao e dar-Ihe urna certa densidade objetiva, curnpre
realizar duas operacoes logicas dentro do sistema: a) admitir que 0 processo
legislativo ordinaria e ineficaz para obviar a situacao que rec1ama atuacao
legislativa do governo; b) afastada e sa hipotese avaliar se a siruacao pod'
ainda ser equacionada pelo processa sumario ou abreviado, previ to n s §
1Q e 29 do art. 64 da CF, que autorizarn 0 presidente da Republica a olicitar
urgencia na apreciacao de projetos de sua iniciativa sobre os quais a Camara
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dos Deputados e 0 Senado Federal deverao manifestar-se no prazo de 45

dias.

Admitido, assim, que a situacao fatica, dada sua urgencia urgentissima,

nao comporta solucao, seja no ambito da via legislativa ordinaria, seja

no bojo do processo legislativo sumario ou abreviado, resta inegavelmente

configurado 0 periculum in mora a permitir a adocao da providencia legislativa

extraordinaria,

o poder de expedir medidas provisorias, portanto, nao e ordinario,

comum - porque este pertence ao Congresso Nacional - mas excepcional,

extraordinario. No entanto cabe dar apalavra extraordindrio 0 seu real alcance

e significado para que se possa compreender os circunstancialismos de uso

deste instrumento de urgencia,

Conquanto ditas extraordinarias as circunstancias que cercam a adocao

da medida, isso nao significa que se esteja perante uma excepcionalidade

da qual resulte a quebra do quadro de normalidade institucional. Nao, de

modo algurn. Para preservar ou prontamente restabelecer a ordem publica

ou a paz social ameacadas por grave e iminente instabilidade institucional, a

Constituicao dotou 0 Estado de mecanismos proprios de protecao previstos

nos arts. 136 e 137, como sao exemplos 0 estado de defesa e 0 estado de sitio.

Assim, as circunstancias autorizativas do ato de urgencia traduzem a plena

normalidade institucional e 0 usa regular de urna competencia constitucional,

embora nos estreitos lindes que the foram demarcados.
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APROPRIA9AO INDEBITA PREVIDENCIARIA - LEI 9.983/2000.

Wellington Claudio Pinho de Castro
Juiz Federal Substituto da Subsecao Judiciaria de ImperatrizlMA

ex-Procurador do INSS em Pernambuco e no Maranhao

o dia 17 de julho de 2000 foi publicada, no Diorio Oficia/ da Uniiio,
a Lei 9.983, que, entre outra alt racoes empreendidas no Codigo Penal
brasileiro, fez in erir, no corpo desse e tatuto, 0 crim de aprapriaciio indebita
previdencidria.

A antiga redacao d art. 95 da Lei .212/91, no qual eram previsto
os crimes praticados em detrimento da pre idencia ocial, nao era de boa
tecnica, poi e lirnitava a enunciar 0 preceito, mas nao comina a ancao
obstando ua aplicabilidade em funcao do principio da legalidade, que impede
a aplicacao de pena em previa c mina ao legal (CF, art. 50 XXXIX, e CP
art. 10). Apen em relacao as alineas d. e e f eque 0 IQ fez rerni ao a
pena cominada no art. 50 da Lei 7.492/ 6 (crimes contra 0 si tema financeiro
nacional), que era de 2 a 6 ano , possibilitando a persecucao penal nesse

casos .

Dentre esses crimes, avulta 0 previsto na alinea d do art. 95 da Lei
8.212/91 , cuja redacao ea seguinte:

Art. 95 constitui crime:

d) deixar de recolher, na epoca propria, contribuicao ou
outra importancia devida it Seguridade Social e arrecadada
dos segurados ou do publico;

......_ - .

Em urn primeiro momento, a jurisprudencia dos tribunais federais
inelinou-se no sentido de que a referida conduta era modalidade de apropriacao
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indebita, exigindo, para a configuracao do delito a presenca, do elemento

volitivo consistente no animus de ter para si os valores nao recolhidos
(animus rem sibe habendi). Conseqiientemente, se nao restasse comprovado
esse elemento animico - por sinal, de dificil comprovacao - a conduta seria
atipica e 0 acusado, absolvido.

Posteriormente, esse entendimento evoluiu para reconhecer que 0 tipo
seria autonomo, e nao modalidade de apropriacao, cuidando-se na verdade de
crime omissivo puro (ou proprio) que prescinde da intencao de apropriar-se
dos valores niio recolhidos. Com base nessa jurisprudencia, a simples conduta
de 0 agente arrecadar a contribuicao do empregado e nao recolhe-la aos cofres
da previdencia, independente da destinacao dada a esses recursos, configura
o crime. 0 argurnento de insuficiencia de recursos em razao de grave crise
financeira, freqiientemente invocado pelos empresarios como ausencia de
dolo (rectius: excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta
diversa), em regra, nao eaceita pelo Judiciario.

Com a edicao da nova lei volta it tona a discussao. Se 0 legislador
optou por tipificar a conduta como modalidade de apropriacao indebita e
atribuiu ao tipo 0 titulo de apropriaciio indebita previdencidria, decerto,
nao faltarao novos argumentos para tentar ressuscitar 0 antigo entendimento
jurisprudencial que exigia a presenca do animus rem sibe habendi para a
configuracao desse delito.

Facamos, entao, urna breve analise das novas disposicoes para, depois,
manifestarmos nossa opiniao a respeito:

Apropriacao indebita previdenciaria

Art . 168 - A. Deixar de repassar it previdencia social
as contribuicoes recolhidas dos contribuintes, no prazo e
forma legal ou convencional:

Pena - reclusao, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

o micleo do tipo edeixar de repassar, que constitui, inequivocamente,
conduta omissiva. 0 sujeito ativo eaquele que tern 0 dever legal de repassar
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it previdencia a contribuicao recolhida dos contribuintes; 0 sujeito passivo ea
previdencia social; objeto juridico ea subsistencia financeira da previdencia;
o tipo subjetivo e 0 dolo consistente na vontade livre e consciente de
deixar de repassar as contribuicoes recolhidas pelos contribuintes. Nao existe
modalidade culposa.

Normalmente, as contribuicoes destinadas ao custeio da previdencia sao
recolhidas nas instituicoes bancarias (Lei 8.212/91, art. 60), que, por forca de
convenios celebrados com 0 INSS, dispoem de prazo para repassar os valores
aos cofres da previdencia, Dai a alusao do dispositivo ao prazo convencional.

Eventualmente, podem incorrer tambem nesse delito os agentes publicos.
Como esabido, as contribuicoes das empresas incidentes sobre 0 faturamento
e 0 lucro bern como as incidentes sobre a receita de concursos de prognosticos
(Lei 8.212/91, art. 11, paragrafo unico, dee) sao arrecadadas e fiscalizadas
pela Secretaria da Receita Federal (Lei 8.212/91, art. 33), devendo os
valores respectivos serem repassados mensalmente ao Tesouro Nacional (Lei
8.212/91, art. 19). Portanto a inobservancia desse dever legal, que antes
constituia simples infracao administrativa, passou a ser contemplada como
ilicito penaL

§ 1Q Nas mesmas penas incorre quem deixar de:

1- recolher, no prazo legal, contribuicao ou outra impor
tancia destinada it previdencia social que tenha sido
descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiro
ou arrecadada do publico;

II - recolher contribuicoes devidas it previdencia social que
tenham integrado despesas contabeis ou custos relativos it
venda de produtos ou a prestacao de services; .

III - pagar beneficio devido a segurado, quando as respecti
vas cotas ou valores ja tiverem sido reembolsados it
empresa pela previdencia social.

a inciso I ~penas incorporou ao CP 0 crime anteriormente previsto no

art. 95, d, da Lei 8.212/91, com pequenas alteracoes, Na essencia, nao houve
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alteracao significativa. a crime continua a ser ormssivo puro, autonomo

em relacao it apropriacao indebita, inexigindo 0 animus de se apropriar dos

valores nao recolhidos.

Cabe aqui uma observacao: a despeito da denominacdo "apropriaciio

indebita previdenciaria ", niio se exige, para a configu-raciio do delito, a

intenciio de apropriar-se dos valores arrecadados e ndo recolhidos (animus

rem sibe habendi) . Tal requisito somente e exigido na "apropriacao indebita

comum" em funcao do micleo do tipo, que e"apropriar-se", 0 que significa

fazer sua a coisa, tomar para si I. Ora, 0 tipo deve ser analisado em funciio de

seus elementos descritivos, normativos e subjetivos, e niio do rotulo que lhe

apiie 0 legislador. Assim, em nossa opiniao, subsiste a corrente jurisprudencial

que sufragou 0 entendimento de tratar-se de crime omissivo puro, autonomo,

distinto da apropriacao indebita,

Em suma: a nova redaciio do dispositivo niio teve 0 condiio de reavivar

a tese juridica ja debelada pelo Judicidrio, de modo que incabivel a alegaciio

de ausencia do animus rem sibe habendi com a finalidade de afastar a

tipicidade da conduta.

No entanto algumas alteracoes em relacao ao texto do art. 95, d, da Lei

8.212/91 podem ser apontadas:

a) em primeiro lugar, por obvio, a denominacao do tipo de apropriacao

indebita previdenciaria e sua insercao no Codigo Penal como modalidade

desse crime;

b) 0 novo dispositivo, de forma mais tecnica, refere-se it previdencia

social, que efetivamente pressupoe contribuicao (CF, art. 201), ao passo que a

redacao anterior falava em seguridade social que, como esabido, abrange

1 Delmanto, Celso . CodigoPenalAnotado. Renovar, 4. ed. p. 331.
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previdencia, assistencia social e saude (CF/88 art. 194), sendo certo que as
acoes e os services referentes a assistencia social e saude independem de

contribuicao (CF, art. 196 e art. 203);

c) A alusiio a contribuicao que tenha sido descontada de pagamento
efetuado a segurado ou a terceiro nada mais e do que 0 ato de arrecadacao.

Na verdade, a contribuicao e arrecadada do contribuinte e recolhida aos
cofres da previdencia social. E 0 que se pode inferir do art. 30 , I, II, III, V e
§ 3Q, da Lei 8.212/91. Bastaria, portanto, que 0 legislador fizesse referencia a
contribuicao arrecadada dos contribuintes;

d) 0 dispositivo revogado Ialava apenas em deixar de recolher, na epoca
propria, contribui ao ou outra importancia enquanto 0 atual dispositivo
refere-se aforma e ao prazo legal. Rcferidos prazo e tao estabelecidos na Lei
de custeio da previdencia social (Lei 8.212/91, art. 30, I, b, V, e art. 31);

e) finalmente, houve reducao da pena maxima de seis para cinco anos de
reclusiio. Como dito anteriormente, a pena prevista era a mesma cominada aos
crimes contra 0 sistema financeiro nacional (Lei 8.212/91, art. 95, § l Q

) .

o inci 0 II, 0 di p itivo pune a conduta de qu m d ixa de recolher a
contribuicoe que integraram a e crituracao contabil como d spc a ou foram
repa adas para 0 cu to do produto ou service, pois ne te ca 0 c ntribuinte
de fato e0 consumidor final nao e ju tificand que a p s oa qu nilo saiu
onerada da relacao economica deixe de recolher a contribuicao aprevidencia

social.

Por sua vez, 0 inciso III preve a conduta do agente que deixa de pagar ao
egurndo beneficio do qual ja foi reembolsado pela previdencia, Explica- :

em regra os beneficios previdenciario sao pagos diretamente ao egurndo
pelo INSS atrave da rede bancaria (Lei .212/91, art. 60). No entanto,
em alguns ca os para facilitar 0 pagamento e evitar que 0 egurados e
amontoern em frente aos p tos do IN ,0 beneficio e pago ao egurado
p la empre a que eressarcida desse pagamento nas futuras contribuicoes a
seu cargo. 0 exemplos tipicos siio 0 salario-familia (art. 68 da Lei 8.213/91)
e 0 salario maternidade, sendo que, atualmente, por forca da Lei 9.876/99,
que alterou 0 art. 72 da Lei 8.213/91, 0 salario maternidade vern sendo pago
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diretamente pela previdencia (Decreto 3.048/99, art. 93, na redacao que lhe foi
dada peIo Decreto 3.265/99). Agora, niio so os velhinhos teriio que enfrentar
as filas quilometricas do INSS, mas tambem as gestantes e as maes em estado
puerperal! Mas 0 pagamento podera ser efetuado, mediante convenio, pela
empresa, pelo sindicato ou por entidade de aposentados (Decreto 3.048/99,
art . 311, na redacao que lhe foi dada pelo Decreto 3.265/99), que serao
reembolsados desses valores.

o § 2Q preve uma hipotese de extincao da punibilidade quando 0 agente,
antes do inicio de qualquer procedimento de fiscalizacao, confessa a divida
e efetua 0 pagamento integral dos valores. A medida, sem duvida, tern por
objetivo aumentar a arrecadacao,

A Lei 8.212/91 nao continha disposicao expressa neste sentido. No
entanto era entendimento pacifico na jurisprudencia a aplicacao do art. 34
da Lei 9.249/95 atraves da chamada analogia in bonam partem. Referido
dispositivo, bastante flexivel, preve a extincao da punibilidade quando 0 agente
promove °pagamento do tributo ou contribuicao social ate 0 recebimento da
denuncia.

Agora, 0 novo texto, muito mais rigoroso, somente admite a extincao da
punibilidade quando 0 agente efetua °pagamento antes de iniciado qualquer
procedimento de fiscalizacao,

o § 3Q preve uma hipotese de perdao judicial, facultando ao juiz deixar
de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa se 0 agente for primario
e de bons antecedentes, desde que tenha promovido °pagamento apos 0 inicio
da fiscalizacao e antes de oferecida a denuncia ou se 0 valor, acrescidos os
acessorios, niio suplantar 0 limite minimo estipulado pela Previdencia para
ajuizamento da execucao fiscal, em raziio da inviabilidade economica frente
aos custos do procedimento.

o dispositivo exige 0 concurso dos requisitos da primariedade e de bons
antecedentes com urn dos dois outros requisitos previstos nos incisos.

Note-se que ° texto fala em oferecimento, e ndo em recebimento da
denuncia. Em relacao ao limite minimo para ajuizamento das execucoes
fiscais, pode ser tornado como parametro 0 valor de R$ 1.000,00 (mil
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reais) estabelecido pelo art. IQ da Lei 9.441/97 ou, de forma mais benefica,
valendo-se da integracao analoga, ja que 0 dispositivo penal fala em valor
estabelecido administrativamente, pode 0 julgador considerar para essa
finalidade 0 art. 1Q, II da Portaria 289/97 do Ministerio da Fazenda, que
autoriza 0 nao-ajuizamento de execucoes de valor inferior R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).

Nada impede, entretanto, a aplicaciio do princlpio da insignificdncia,
que, segundo a concepciio material do tipo, afasta a propria tipicidade da
conduta, autorizando, inclusive, a rejeiciio da denuncia (CPP, art. 43, I).

A despeito da expressao "6 facultado ao juiz", 6 intuitivo que se trata
de direito publico subjetivo do reu, Logo, estando presentes os requisitos
legais, a recusa do julgador em aplicar 0 beneficio configura constrangimento
ilegal sanavel por habeas corpus. Em verdade, subsiste certa margem de
discricionariedade ao magistrado apenas em deixar de aplicar a pena ou
aplicar somente a pena de multa, devendo faze-lo de forma fundamentada,
evidentemente.

Convem lembrar, no entanto, que, nos termos de seu art. 4Q, a Lei
9.983/2000 somente entrara em vigor noventa dias apos a data de sua
publicacao, encontrando-se, ainda, no periodo de vacatio legis. Assim,
excluindo-se 0 dia do comeco, 0 referido texto legal entrara efetivamente em
vigor no dia 15 de outubro de 2000.
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8 ALUSOES COMEMORATIVAS

A INSTALAc;AO DA SUBSEc;AO JUDIeIARIA DE IMPERATRIZ
SOB 0 PONTO DE VISTA DA OAB

Argentino Pereira da Silva
Advogado, OAB-2884-A

Presidente da OAB/Imperatriz

Tanto para os operadores do Direito, particularmente para os advogados,
quanta para os jurisdicionados - a parcela da sociedade que depende
do ambito de abrangencias da Subsecao Judiciaria da Justica Federal em
Imperatriz - desnecessario e se estender sobre os beneficios oriundos da
instalacao desta Subsecao Judiciaria.

Fatos como esse, instalacao de Subsecoes Judiciarias no interior do
Estado, comprovam a preocupacao do Poder Judiciario em facilitar 0 acesso
da populacao a Justica e minimizar a lentidao causada pelo excesso de
processos ern Secoes da Capital.

A instalacao da Subsecao de Imperatriz e a conseqiiente redistribuicao
dos processos que tramitavarn em Sao Luis, nos quais as partes ou apenas
uma delas eram residentes e domiciliadas em Imperatriz e nas demais
cidades abrangidas por ela, serviu, apenas exemplificando, para: agilizar 0

andamento dos p~ocessos (celeridade processual), tomar menos oneroso para a
propria Justica e as partes consecucao do provimento jurisdicional (economia
processual), tomando mais humano e isonomico 0 acesso aJustica (igualdade
processual).

Urn outro beneficio, este para a Adrninistracao Publica, foi a aproximacao
da Fazenda PUblica daqueles com que a mesma tern debitos fiscais.

Quantas e quantas vezes nossos colegas advogados tiveram de dirigir-se a
Capital do Estado para requererem uma simples fiancajunto aJustica Federal,
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enos casos em que 0 jurisdicionado era pobre, ficava-se na dependencia de

que 0 juiz, de oficio, a arbitrasse.

Os processos oriundos dos conflitos de terras, quando da competencia
daquela especializada, permaneciam no cartorio por decadas, por falta da

presenca do advogado que os impulsionasse.

Para a regiao foi 0 reconhecimento de sua importancia no cenario nao so

estadual como Nacional.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Subsecao de Imperatriz, a~adece
a instalacao da Subsecao Judiciaria da Justica Federal em Imperatnz e os
services, a contento, que vern prestando a toda a comunidade de advogados e

jurisdicionados.
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CINCO ANOS DA JUSTI(A FEDERAL EM IMPERATRIZ

Joio Marques Farias Filho
Procurador da Fazenda Nacional

Em que pese a sua "adolescencia", criada que foi pela Lei 7.631, de 17 de
novembro de 1987 e somente instalada no dia 07 de dezembro de 1995, trata-se
a Subsecao da Justica Federal aqui localizada e em pleno funcionamento, em
nosso sentir, de uma Subsecao hicida, operosa e deontologicamente correta.

Acredito nao ser novidade afirmar, nestas breves 1inhas , as grandes
dificuldades (falta de recursos, equipamentos, pessoal etc.) que estao a
enfrentar as instituicoes publicas componentes da estrutura organizacional do
Estado Brasileiro, fato que, como esabido, reflete de forma direta e imediata
na atividade fim de qualquer ente administrativo, mormentemente quando se
trata de instituicao voltada, em sua quase plenitude, para a consecucao de
objetivos preconizados na Carta Magna Nacional, tais como: "a cidadania,
a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa, 0 pluralismo politico" e, fundamentalmente, "a igualdade de todos
perante a lei", alem de muitos e muitos outros.

Emister acrescentar que, apesar dos percalcos antes indicados, ressalta
aos olhos de quantos militam no ambito jurisdicional - quer federal, quer
estadual - os grandes beneficios advindos da localizacao nesta prospera
cidade de Imperatriz de uma Vara da Justica Federal, principalmente os
resultados da aproximacao desta com sua razao de ser: 0 jurisdicionado, e
bern assim, dos que nela atuam. Esses muitas das vezes - principalmente
em situacao profissional de urgencia ou emergencia -, tinham que se
deslocar desta a cidade de Sao Luis, capital do nosso Estado, para as
devidas postulacoes a favor de seus constituintes, disso resultando, como resta
evidente, alem de transtomos outros, elevados onus de ordem financeira,

Porem a evidencia maior da importancia desta novel Subsecao Judiciaria
deve partir do fato de que a sua jurisdicao abrange, alem deste Municipio
de Imperatriz, cerca de duas dezenas de municipios outros a este adjacentes,
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onde tramitavam acoes resultantes de causas afetas 11 competencia da Justica
Federal (art. 109 da C. F.), a teor do consignado na Lei 5.010/66, verbi
gratia :

a - Os executivos fiscais da Uniao e de suas autar
quias,.... ;

b - As vistorias e justificacoes destinadas a fazer
prova perante a administracao federal, centralizada ou
autarquica,....;

c - Os feitos ajuizados c.ontra instituicoes previden
ciarias por segurados ou beneficiaries residentes na
Comarca, que se referirem a beneficio de natureza
pecuniaria....

No tocante aos executivos fiscais (ressalva-se), somente os concementes
ao Municipio de Imperatriz estao inseridos na competencia jurisdicional da
Subsecao em referencia, face 11 garantia de execucao no foro do dever.

Somando-se a tudo isto 0 fato publico e notorio da costumeira falta de
juizes nas comarcas que hoje sao abrangidas pela Subsecao Judiciaria de que
se trata; a consequente instalacao neste Municipio de uma procuradoria do
Ministerio Publico Federal- segundo a Lei Magna Nacional- "instituicao
perrnanente, essencial 11 funcao jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e
individuais indisponiveis" e, ainda, da Procuradoria Seccional da Fazenda
Nacional, esta responsavel pela liquidez e certeza da Divida Ativa da Uniao
Fed ral (tributaria ou de qual quer outra natureza) e sua cons qii nte inscricao
e cobranca, alern de encargos outros, - ressaltam- e, de forma evidente,
especialmente para 0 pro fissiona l advogado (componente do trip' juri di ional
e que, tambem segundo a nossa Carta Magna: " .... .e indispensavel a
administracao da justica, ....") - os grandes e relevantes beneficios resultantes
da implantacao nesta Comarca de uma Subsecao da Justica Federal.

Possuidora de urn quadro de servidores (nao simples funcionarios
publicos) dos mais preparados, diligentes e atenciosos - alem de contar com
a sorte de, desde a sua primeira lotacao, ter side composta por Juizes, alem de
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dinfunicos e operosos, detentores de ' . . . .
com a importancia e dignidade do c:

vels
mtel~ctu~l~ e_ morais compativeis

- trata-se de uma Subseyao de t I ?o e da mSlltulyao que representam,
preconiza Alvaro Lazarine (in ~n 0 o~ca;ente correta, posto que, segundo
Paulo: Saraiva)" am' t urso e.. eontologia da Magistratura. Sao

.... agls ratura sujeit
consubstanciado no que deno . a-se a urn atuar deontol6gico,

. mmamos ser uma verdadei d .
maglstratura ou seia no nosso' eira eontologn, da

, 'J , concelto 0 con' t d
dos magistrados, necessarias ao pleno bo ' uun 0 e ~egras de conduta
da instituiyao a que serve no ' m nome e reputayao, como tarnbem

. , seu munus estatal de di tribui . .
reahzayao do bern comurn", SUI UIr a justica na
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9 TELEFONES DA SUBSEC::AO 10 INFORMAc::6ES UTEIS SOBRE IMPERATRIZ

TELEFONES DA JUSTI~A FEDERAL - SUBSE~AO JUDICIARIA DE
IMPERATRIZ/MA

RAMAIS DA SUBSE~AO

CaXJas·

..
Pepulaeao:

225.399 (OficiaI1998)

81

Altitude: 95 metros

Latitude: 5° 31 ' 32" sui

Longitude: 7° 26'35" oeste

Loealizaeao geognifica: sudoeste do Estado do Maranhao, margem direita do Rio Tocantins,
divisa com 0 Estado do Tocantins,

Data da fundaea»:

16 de julho de 1852

IMPERATRIZ

• 2
Area: 1.538 , I Km

DADOS HISTORICOS, GEOGRAFICOS E ESTATiSTICOS

A Justica Federal - Subsecao Judiciaria de Imperatriz/MA, alem de
cumprir seu objetivo de levar a prestacao jurisdicional aos cidadaos do interior
maranhense, traz, nesta oportunidade, algumas informacoes sobre aspectos
sociais e naturais da cidade de Imperatriz, sede da jurisdicao da Subsecao,
sua infra-estrutura urbana, historia e cultura, buscando, assim, informar aos
cidadaos, residentes no Estado ou fora dele, que eventualmente venham
a Imperatriz, a trabalho ou a lazer, as opcoes de transporte, hospedagem,
alimentacao e lazer.

21

22

25

25/32

21

26

24

24

30

23

(OXX98) 523 3447

(OXX98) 523-2999

(OXX98) 525-3312

(OXX98) 523-2999

DlRETOR DE SECRETARIA:

FAX:

GERAL:

SE<;:AO DE EXECU<;:OES

SE<;:AO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL

SE<;:AO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

E OPERACIONAL

SE<;:AO DE ADMINISTRA<;:AO FINANCEIRA

E PATRIMONIAL

OFICIAIS DE JUSTI<;:A-AVALIADORES

DlRETOR DE SECRETARIA

SE<;:AO DE APOIO ADMINISTRATIVO

SE<;:AO 'UE PROTOCOLO E INFORMA<;:OES

PROCESSUAIS

SE<;:AO DE PROCESSAMENTOS E

PROCEDIMENTOS DlVERSOS

GABINETE DO JUlZ FEDERAL
Assessoria do Juiz Federal
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68
627
152
246
376
599
1.468
221
750
126
11
248
64
624
400
400
636
2.496
110
820
1.400

Acailandia (MA)
Alto Parnaiba (MA)
Amarante (MA)
Araguaina (TO)
Balsas (MA)
Belem(PA)
Brasilia (DF)
Carolina (MA)
Caxias (MA)
Estreito (MA)
Joao Lisboa (MA)
Maraba(PA)
Montes Altos (MA)
Palmas (TO)
Porto Franco (MA)
Santa Inez (MA)
Sao Luis (MA)
Sao Paulo (SP)
Sitio Novo (MA)
Teresina (PI)
Fortaleza (CE)

Banco da Amazonia - Basa:
Av. Getulio Vargas, 404 - Centro (Caixa Eletronico 24 horas) - 523 1722

Banco do Estado do Maranhao - BEM:
Av. Genilio Vargas, 1,019 - Centro (Caixa Eletr6nico) - 523 2313

Banco Bradesco:
Ag. Centro - Av. Getulio Vargas 1333 (Caixa Eletronico 24 horas) - 523 1417
Ag. Entroncamento -Av. Getulio Vargas, 2.196 (Caixa Eletr6nico 24 horas) - 523 1422
Ag. Nova Imperatriz - Av. Bernardo Sayao, 1.325 (Caixa Eletronico 24 horas) - 5232583

Banco do Brasil:
Ag. Centro - Av. Getulio Vargas, 1.935. (Caixa Eletronico 24 horas) - 525 1385
Ag. Pea de Fatima - Rua Godofredo Viana, 870 (Caixa Eletronico 24 horas) - 525 1215

Ag. Urbano Santos- Rua Urbano Santos,67 - Pea da Cultura (Caixa Eletronico24 horas) - 525 1609

' BANCO S E INSTITUI<;OES BANCARIAS: 11

NUMERO DE AGENClAS: 15

DISTANCIAS RODOVIARIAS DE IMPERATRIZ (EM KM):
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A Igreja Matriz de Santa
Teresa D'Avila, construida no
estilo lombardo, em 1923, por
iniciativa de Frei Querubim de
Carpiano, em substituicao aantiga
capela elevada pelo fundador da
cidade, mantem a mesma estrutura
intema e 0 altar. Ao lado da
igreja, existe uma gruta onde e
mantida a imagem de Santa Teresa
D'Avila, trazida por Frei Manoel
Procopio em 1852. Permanece
aberta durante todo 0 dia para
visitacoes - Rua 15 de Novembro,
398, Beira-Rio . Fone: 524-1852.

Empresas Aereas:
TAM - Rua Ceara , 678, fone: 525 2564/524 7699
VARIG/RlO SUL! NORDESTE - Rua Luis Domingues, 1471, fane : 523215515232521 /523

3954
PENTA - Penta Transportes Aereos - Rua Luis Domingues, 1420, fane : 525 1963

Ferrovia: Norte-Sui - cargas e passageiros (conexao com a Ferrovia Carajas - Ponta da

Madeira).
CVRD - Companhia Vale do Rio Doce/atendimento a clientes, fone: 0800 985151

Rodovia: BR 010 (Rodovia Belem-Brasilia)

Temperatura:
Maxima: 33,9° (julho)
Minima: 20,6° (agosto)

Aeroporto Guilherme Cortez: nacional - voos diaries para as principais cidades da regiao e

do pais.
INFRAERO - BR 010, KM 1350, fane : 5244666
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Caixa Economics Federal- CEF:
Pea Brasil sinO (Caixa Eletronico 24 horas) -523 2032

Banco Bilbao Vizcaya:
Avo Genilio Vargas, 1.480 - Centro (Caixa Eletronico 24 horas) - 523 1444

HSBC:
Av. Genilio Vargas, 1.940 (Caixa Eletronico 24 horas) - 523 2598

Banco ltau:
AvoGenilio Vargas, 1.180 - Centro (Caixa Eletrcnico 24 horas) - 523 1251

Banco Mercantil de Sao PaulolFinasa :
AvoGetulio Vargas, 1.896 - 523 3213

Banco do Nordeste do Brasil- BNB:
Av. Genilio Vargas, 1.933 - 523 1220

Banco ReaVABN AMRO BANK:
AvoDorgival Pinheiro, 607 - Centro (Caixa Eletronico 24 horas) - 523 1313

NUMERO DE ESCOLAS: 192 (1997).

NUMERO DE UNIVERSIDADES: 02 (PUBLlCAS), COM 18
CURSOS (1997).

EMISSORAS DE RADIO: 08 (AM EFM).

EMISSORAS DE TELEVISAo: 06

HOSPITAlS: 14

Clinica de Acidentados de Imperatriz - CAl:
AvoDorgival Pinheiro de Sousa, 10207- 525 3363

Hospital das Clinlcas - HC:
Rua Luis Domingues, 1.385 - 525 1449

Hospital Alvorada:
Rua Babaculandia, 679 - 524 2968

Hospital Infantil Pequeno Principe:
Rua Parafba, 864 - 523 2022
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500 Aniversano de Instalal(8o

Hospital Santa Maria:
Rua Paraiba, 864 - 524 1284

Hospital Sao Vicente Ferrer:
Praca da Meteorologia, 23 - 523 1799

Hospital Santa Marta:
Rua Luis Domingues, 1.328 - 5241431

Hospital Santa Monica:

Rua Piaui , 772 -525 3418

Hospital Santa Tereza:

Rua Benedito Leite , 861 - 5253370

Hospital Sao Marcqs:

Rua Luis Domingues, 1.040 - 524 8421

Hospital Sao Rafael:
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1.178 - 525 2220

Hospital Santa Isabel:
Rua Frei Manoel Proc6pio, 51 - 524 6215

Hospital Regional:
Rua Coriolano Milhomem, Praca Tiradentes - 523 1843

Mater Clinlca:

Avo Dorgival Pinheiro de Sousa, 200 - 523 2403

HOTElS:

Advance:
Av. Getulio Vargas, 560 - Praca de Fatima - 525 3355

Alcazar:
Avo Genilio Vargas, 20222- 523 2425

Imperatriz Park:
Rod. BR OlD, Setor Rodoviario - 5233434

Panorama:
Av. Genilio Vargas, 2.311 - Entroncamento - 525 3265

Posseidon:
Rua Parafba, 740 - 523 2323
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Presidente:
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1.774 - 525 4226.

Sao Luis:
Rua Coriolano Milhomem, 1.626- 524 6151.

Schalom:

Rua Para, 610 - 525 2440.

JORNAIS DIARIOS: 03

Jomal Capital:
Super Quadra 602 - 5254629.

Folha do Dia:
Rua Simplicio Moreira, 1.361 - 523 4000.

o Progresso:

Rua Cel. Manoel Bandeira, 1.670 - 525 2888.

PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Imperatriz:

Rua Rui Barbosa, 201 - Centro - 525 1716.

PODER LEGISLATIVO

Camara Municipal de Imperatriz:

Rua Simplicio Moreira, sin, Centro - 523 1652.

PODER JUDICIARIO

Forum Justlea Federal:

Rua Rafael Almeida Ribeiro, 750, Bairro Slio Salvador - 523 2999.

Forum Justlea Estadual:
Rua Rui Barbosa, sin,Centro - 525 3384.

Forum Justlca do Trabalho/Junta de Concilia~ao e Julgamento de Imperatriz:
Rua Born Futuro, 280 - 525 3316.

Procuradoria da Republica em Imperatriz:
Rua E, sin,Bairro Sao Salvador - 525 3475.
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Ministerio Publico Estadual/Promotorla de Justlea de Imperatriz:

Rua Barao do Rio Branco, 36, Centro - 525 3039.

Ordem dos Advogados do Brasil (Subse~ao de Imperatriz):

Rua Simplicio Moreira, 1.083, Centro - 5253157.

SEGURAN<;A PUBLICA

Gerencla de Estado de Justlea, Seguranea Publica e Cidadania:

Rua Sousa Lima, sin,Centro - 525 4473/525 4419/525 4617.

Policla Militar do Maranhao/3!! BPM:

Rua Leoncio Pires Dourado, sin, Bacuri - 525 3095.

Delegacia de Policia Federal em Imperatriz:

Rua Leoncio Pires Dourado, sin,Bacuri - 525 1071.

Delegacia da Mulher:

Rua Sousa Lima, 167, Centro - 524 6722.

Delegacia de Prote~ao aCrlanea e ao AdolescentelDPCA:

Rua Bahia, sin. - 525 3932.

RESTAU RANTES/PEIXARIAS/CHURRASCARIAS/PIZZARIAS

Cabana do Sol: comida regional.

Rua JoaoLisboa, 119 - Entrocamento - 524-0592.

Don Vito: Restaurante. Pizzaria. Choperia. Aberto para almoco e jantar diariamente.

Rua Cel. Manoel Bandeira, 1.670 - 524-6553.

Fogao Mineiro: comida mineira.

Av. Getulio Vargas,2.234 - Entrocamento - 525-3838.

o Farol: comida regional.

Rua 15 de novembro, 686 - Beira Rio - 524-6880.
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SU05e~ao Jucrciaria FeQeral - lrnperatri7Jfv1A

PR;\IAS FLUV I/\ IS

A cada verao , as mar gens do Rio Tocantins trazern novas paisagcns com
o surgimento das praias e dos imensos bancos de are ia, C0 l110 se observa
na foro acirn a. tirada trcnt c ;i Praia do lmb iral, do lado dire ito do n o, no

Maranhao,

Urn progralll<l que muira genre faz nos fin ais de $Cll1 ,HW {: assisrir ;-:0

pur-do-so l sobre 0 Rio Tocantins. D;; avcnida Bcira Ri: . bebcudo 1l 1T\ ~-l agua
de coco gc lad:l ou torna ndo lima ccrveja. do Cais do Pon e> ou do rcstaura n tc

flutuantc. nao importa 0 Jugal'. 0 que vale ~ aprCCla r () cspctucul o .
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5."Aruversarlo de l (l s ta la ~~ ()

i\ RTES E LET R;.\S

CINEMA

CIi'ETI:\IBI R" :

Circuito nacion I- TImbu3 hopping. 211 pi o. Ar condicionado, om est reo.

Rua Ce ara. 578 - Ce ntro - 524- 727 2.

TEATRO

Tearrn Fcrrcira Gular:

Rua Simpli cio Morcuu , 1.75 ~ - 524-3U47.

AlnES PL:\STI C'\S

Casa do Arll'siio oil' 111I1"" '''11';1:

Loja de cxpo .-:;i~·; ·IP c Vl..lld.l t I II I I ' , 1·1..l l, I ~~ lk· urtc sanat o regional as sextas e aos sabad os, Praca

Brasil - En I roncau It; 1,I< ,
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