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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR
“[...] A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de
outubro de 1988, consagrou expressamente o princípio da
publicidade como um dos vetores imprescindíveis à
Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão
administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda
a Sociedade.
À consagração constitucional de publicidade e transparência
corresponde a obrigatoriedade do Estado em fornecer as
informações solicitadas, sob pena de responsabilização política,
civil e criminal, salvo nas hipóteses constitucionais de sigilo.
A participação política dos cidadãos em uma Democracia
representativa somente se fortalece em um ambiente de total
visibilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas
opiniões sobre as políticas públicas adotadas pelos governantes,
como lembrado pelo JUSTICE HOLMES ao afirmar, com seu
conhecido pragmatismo, a necessidade do exercício da política
de desconfiança (politics of distrust) na formação do pensamento
individual e na autodeterminação democrática, para o livre exercício
dos direitos de sufrágio e oposição; além da necessária
fiscalização dos órgãos governamentais, que somente se torna
efetivamente possível com a garantia de publicidade e
transparência.
O acesso as informações consubstancia-se em verdadeira
garantia instrumental ao pleno exercício do princípio
democrático, que abrange “debater assuntos públicos de forma
irrestrita, robusta e aberta” (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296,
310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72).
A publicidade específica de determinada informação somente
poderá ser excepcionada quando o interesse público assim
determinar.
Portanto, salvo situações excepcionais, a Administração Pública
tem o dever de absoluta transparência na condução dos
negócios públicos, sob pena de desrespeito aos artigos 37, caput
e 5º, incisos XXXIII e LXXII, pois como destacado pelo Ministro
CELSO DE MELLO, “o modelo político-jurídico, plasmado na
nova ordem constitucional, rejeita o poder que oculta e o poder
que se oculta” (Pleno, RHD no 22/DF, Red. p/ Acórdão Min.
CELSO DE MELLO, DJ, 1-9-95).
O art. 6º-B da Lei 13.979/2020, incluído pelo art. 1º da Medida
Provisória 928/2020, não estabelece situações excepcionais e
concretas impeditivas de acesso a informação, pelo contrário,
transforma a regra constitucional de publicidade e
transparência em exceção, invertendo a finalidade da proteção
constitucional ao livre acesso de informações a toda
Sociedade.” [FEDERAL, Supremo Tribunal. ADI n. 6351].
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO n. 0009776-87.2019.2.00.0000;
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JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AFASTAR IMEDIATAMENTE O INTERINO
NOMEADO E DETERMINAR A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS;
FUNDAMENTO: Arts. 18, incisos II e III, 25, incisos I e VIII, 42 e 107, caput e § único do Regimento Interno do
CNJ c/c os arts. 38 e seguintes da Lei nº 9.784/99,

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS POLÍTICOS, ADMINISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS –
IBEPAC, devidamente cadastrada eletronicamente, por sua procuradora que a esta subscreve, vem, com o
devido respeito perante Vossa Excelência, nos autos do PROCEDIMENTO DE CONTROLE
ADMINISTRATIVO movida contra o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL, PAULO
RICARDO DE ÁVILA E OUTROS para expor e requerer o quanto se segue:
SENHOR CONSELHEIRO;
SENHOR DESEMBARGADOR VOLTAIRE DE LIMA MORAES;
SENHORA ADVOGADA DRA. VERA LÚCIA FRITSCH FEIJÓ;
À ADVOGADA DA EMPRESA SKY INFORMÁTICA DRA. ELAINE HARZHEIM MACEDO;
As nossas homenagens.
QUANTO A LEGITIMIDADE DO IBEPAC

Como bem decidiu o eminente Relator, o direito de petição cabe a todos e o IBEPAC fazendo uso de
tal direito e por força do princípio da autotutela fez a presente representação cujos fatos estão sendo apurados,
de ofício.
Vejamos o que foi decidido (ID n. 4093970):
“[...]Destaco que, diferentemente do que ocorre nos processos judiciais, a ilegitimidade ativa
verificada em procedimento em curso no CNJ não deve conduzir, por si só, à extinção
do feito sem apreciação do mérito.
E isso porque a Constituição Federal (art. 103-B, § 4º, II) confere ao CNJ a competência para
“zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade
dos atos
administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário (...)”.
Da leitura do texto constitucional, observa-se que, em atenção ao princípio da
autotutela, cabe ao CNJ o exame de questões ex officio, bastando, para tanto, que
tome conhecimento fatos potencialmente sujeitos ao controle de legalidade,
independentemente da origem da representação.”

Por outro lado, este Conselho, foi duramente criticado pela Advogada da Empresa SKY
INFORMÁTICA, a ex-desembargadora do TJRS, Dra. Elaine Harzheim Macedo e pela Desembargadora Denise
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Oliveira Cezar, ex-corregedora do TJRS que foram contra a criação deste Órgão refugio da Democracia e da
Cidadania (Doc_1):
“[...]Os juízes gaúchos que se reuniram em congresso estadual, de 29 de setembro a 1º
de outubro, emitiram documento com críticas à atuação do CNJ, entre outras reflexões
referentes ao Judiciário e à vida nacional. A seguir, a íntegra do documento e as teses
aprovadas no Congresso.

[...]
Teses aprovadas
COMISSÃO 1
TESE 1
Autora : Denise Oliveira Cezar, Juíza de Direito, 9ª Vara Criminal de Porto Alegre
Proposição: Representar ao Procurador-Geral da República e à AMB pela
inconstitucionalidade do artigo 5º da Resolução n.º 1, do CNJ, de 29 de junho de 2005, que dispôs:
“Enquanto não for editada a lei referida no artigo 1º, que disporá também sobre
remuneração, os membros do CNJ que não integram a magistratura e o Ministério Público
perceberão mensalmente o equivalente à remuneração de Ministro do Superior Tribunal de
Justiça com 35% de adicional de tempo de serviço.”
Ingressar com ação popular em face do dano ao erário público que tal resolução provoca.
APROVADA POR UNANIMIDADE, COM EMENDA.”

Em outra óptica, o Conselho Nacional de Justiça vem fazendo o trabalho que seria da Corregedoria
do TJRS, que não cumpriu com suas atribuições legais, permitindo o pagamento de verba privada com
recursos públicos, conforme informa o documento ID n. 4114270, - ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
– REGISTRO DE IMÓVEIS DA 4ª ZONA, que contradiz o recurso do Senhor Paulo Ricardo de Ávila (ID n.
4115511). Vejamos tabela comparativa e explicativa:
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – REGISTRO DE
IMÓVEIS DA 4ª ZONA (ID n. 4114270)

DEFESA DO SENHOR PAULO RICARDO DE ÁVILA (ID n.
4115511)

“[...]Fica consignado, a pedido da interina, que a
obrigatoriedade de rescisão de todos os contratos de
trabalho vigentes à época da extinção da delegação decorre
da alteração da condição da Serventia, que retornou ao Poder
Público com o falecimento do antigo delegatário. Esta exigência
de rescisão trabalhista decorre, ainda, de orientação da
condição da serventia, que retornou ao Poder Público com o
falecimento do antigo delegatário. Esta exigência de rescisão
trabalhista decorre, ainda, de orientação da Alta Administração
do Poder Judiciário do RS, justamente para delimitar essa
alteração de condição da Serventia. Aberta a reunião, pelo Juiz
de Direito do Foro, passou-se a deliberar: DELIBERAÇÃO: a) O
início do pagamento do cronograma de rescisões contratuais se
dará dia 10/12/2018, prosseguindo semanalmente, conforme
estabelecido. A interina informa que, em princípio possui
fluxo de caixa para atendimento do escalonamento, ficando
autorizada a utilização dos valores de ingresso de
emolumentos da serventia para tal, com o devido
lançamento no demonstrativo de despesas mensal.”

“[...]30. Não se diga que foram as rescisões trabalhistas que
inflaram as despesas da interina anterior, porquanto aquela,
como sucessora civil do anterior titular (sua filha) quitou as
obrigações trabalhistas com recursos particulares do
acervo patrimonial pessoal do registrador falecido.”
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MANIFESTAÇÃO DA REDE PELICANO
Como se vê, foram pagas dívidas privadas com recursos públicos, tanto é assim que existem diversas
ações trabalhistas com o Estado do Rio Grande do Sul no pólo passivo (ID´s n. 4114276, 4114277 e
4114278) e autorização do TJRS para que os pagamentos de tais verbas sejam realizados através da
arrecadação da serventia vaga conforme informa o documento ID n. 4114270:
“[...]ficando autorizada a utilização dos valores de ingresso de emolumentos da
serventia para tal, com o devido lançamento no demonstrativo de despesas mensal.”

Da mesma forma, afirma a Senhora Diva Fachin na defesa apresentada na justiça trabalhista que o TJRS
permitiu o pagamento de despesas privadas com verbas públicas (ID n. 4114272):
“[...]6. Salienta que, em razão da organização técnica e financeira do cartório, as rescisões
dos funcionários do registrador falecido foram realizadas em lotes, isso tudo
evidentemente com a autorização da Direção do Foro desta Capital, na reunião que
ocorreu em 20/06/2018 (ata em anexo), com a presença e chancela do Exmo. Dr. Amadeo
Henrique Ramella Buttelli e a Reclamada, Sra. Diva Fachin.”

Em outra demanda trabalhista, ficou demonstrado que a CGJ-RS permitia que a interina contratasse
ilegalmente sem carteira assinada, só com recebo de autônomo (ID´s n. 4114276, 4114277 e 4114278):
“[...]Restou ajustado entre as partes, ainda, conforme descrito no item 4.2 do referido
instrumento o valor de R$ 8.500,00 a ser pago pela primeira Reclamada ao
Reclamante à título de honorários profissionais, valor que era pago através de
fornecimento de recibo de pagamento de autônomo – RPA.
ATOrd 0021280-03.2019.5.04.0009, AUTOR: VIRGILIO MORAES MIGLIAVACCA,
Réus: DIVA REGINA KRUG FACHIN, PAULO RICARDO DE AVILA e ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL, Valor da causa: R$ 101.863,90”
Consequentemente, o interino “louvado” permitiu o trabalho dessas pessoas, e por isso também gerou
prejuízo. O TJRS criou as condições para sucessão trabalhista e ainda permitiu o pagamento das
verbas rescisórias com o fluxo de caixa da serventia, ou seja, verba pública (ID n. 4114270).
Portanto, demonstra-se, sérios danos ao erário e a prática de ato ilegítimo e antieconômico, devendo-se,
determinar o imediato afastamento do Senhor Paulo Ricardo de Ávila de suas funções.

DOS DEMAIS PREJUÍZOS CAUSADOS PELO INTERINO PAULO RICARDO DE ÁVILA. INEFICIENCIA.
DANOS AO ERÁRIO. ASSÉDIO MORAL. AÇÕES TRABALHISTAS EM CURSO.
O recurso administrativo de Paulo Ávila traz elementos que mostram que ele causa prejuízo aos
cofres públicos, assim como sua nomeação é ilegal, sendo, pois, necessário que seja afastado.
Deve-se mencionar que o interino sequer esteve presente na transmissão do acervo, que foi
prorrogada porque ele estava ocupado em viagem à Itália (Doc_3). Também na ata de inspeção 388/2019
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(ID n. 4114273), em que se mostra que havia 466 títulos atrasados, fora do prazo de prenotação e todos
extrapolados na sua gestão interina, ele sequer assinou.
Paulo Ávila também alega que existiria um prejuízo de cerca de R$1milhão com a troca, mas trata-se
de falácia. Verbas de 13º são devidas de qualquer forma, e apenas seriam antecipadas. Os contratos com
fornecedores de serventias extrajudiciais em regra não têm valor de rescisão, e muitos, podem ser
simplesmente atualizados, a exemplo de contratos de telefonia. Na maioria, só se deve realizar o pagamento
pelo que já foi feito, a exemplo de contadores. Nota-se que quando Paulo Ávila sucedeu Diva Facchin, o
gasto no primeiro mês foi de cerca de R$100 mil, justamente porque se paga pelo ser prestado, em regra, e
não pelo serviço a ser prestado.
O terceiro elemento, aviso indenizado, só seria indenizado porque o interino, que já sabe da
decisão, tanto que fez recurso, não tomou providência de dar aviso prévio. Excelência, se não fosse
desidioso, teria tomado a providência, desde quando tomou conhecimento, mesmo que viesse a
recorrer.
Nota-se também que em períodos equivalentes e a despeito da correção monetária, o cartório não
faturou mais na gestão de Paulo Ávila do que na gestão de Diva Fachin. Já as despesas seriam R$1milhão
maiores na gestão da interina anterior, somado a isso, nota-se que, 1milhão seria o valor a ser antecipado de
despesas só com a rescisão, como mostram as contas de Paulo Ávila. Não é possível, falar em alguém que
gastou menos e tampouco que geriu mais eficazmente, já que virou prática extrapolar prazos de
prenotação em prejuízo da população.
Com base nesses pressupostos pode-se fazer uma atualização da tabela em que Paulo Ávila se
compara com a interina anterior Diva Fachin, fazendo uma “correção” com as rescisões que indicam
antecipação de pagamentos:
INTERINO

Período

Arrecadação

Custeio

Paulo R. de Avila

01/01/2020 a 30/06/2020

R$ 8.298.492,84

R$ 3.156.864,89

Interina anterior

01/01/2019 a 30/06/2019

R$ 8.380.175,74

R$ 4.006.157,57

-R$

-R$

DIFERENÇA
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81.682,90

849.292,68

99%

79%

Rescisões

R$ 1.008.645,54
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Período

Arrecadação

Custeio - Rescisões

Paulo R. de Avila

01/01/2020 a 30/06/2020

R$ 8.298.492,84

R$ 3.156.864,89

Interina anterior

01/01/2019 a 30/06/2019

R$ 8.380.175,74

R$ 2.997.503,03

99%

+R$159.361,56

110%

105%

DIFERENÇA

Numa tabela parecida com feita pelo interino Paulo Ávila, verifica-se que ele gastou mais que a
interina anterior Diva Fachin mesmo se as rescisões forem equivalentes. Todavia, imagina-se que os
valores pagos pela interina são maiores mesmo porque multa de FGTS é proporcional a valor da conta e se o
salário for mantida, cresce cerca de 43% do salário ao ano (8%*12*50% de multa).
Não está a se defender Diva Fachin, e há documento específico nos autos, da CGJ-RS, de que ela
lançou as rescisões como despesa, de forma escalonada, para “caber” na arrecadação. O fato de existir tal
documento nos autos e de que os documentos de despesas estão com o interino/TJRS é fator
preponderante para que o ônus da prova do tamanho do prejuízo ao erário (provou-se que houve) seja
atribuído dos requeridos.
Nota-se que o simples fato de o TJRS autorizar a todos funcionários do titular falecido
trabalharem para interina, sem as rescisões, é temerário por si só. Isso por que cria-se sucessão na
jurisprudência do TST e não há qualquer obrigação de o ex-funcionário acionar somente o espólio.
Deve-se ponderar também que como Diva Fachin lançou as rescisões como despesas,
inexoravelmente Paulo Ávila aumentou o patamar de despesas. É bem crível, já que manteve 40 funcionários
(e por convenção coletiva não poderia reduzir) e trouxe mais sete (hoje 47 no Justiça Aberta) incluindo seu
filho, Ismael Ávila e Tais Keppeler, possivelmente, parente de magistrado, que passaram a ser substitutos,
possivelmente ganhando teto (e benefícios como plano de saúde) todo mês.
DA DESCONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FATO OMITIDO PELOS
RECORRENTES
Nos recursos apresentados, os Recorrentes omitiram a descontinuidade na prestação de
serviços, inclusive, por culpa exclusiva do Senhor Paulo Ricardo de Ávila, que estava em viagem a Itália,
enquanto a serventia encontrava-se necessitando cuidados especiais na sua transição, vejamos o que diz
a portaria n. 24/2019-DF (Doc_3):
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Os fatos supra, comprovados por documentos omitidos pelos Recorrentes, demonstram danos ao
erário, descontinuidade na prestação de serviços públicos e ineficiência do TJRS em fiscalizar e corrigir os
erros apontados.
Por outro lado, as irregularidades ocorrem, supõe-se, nos 5º e 6º Ofício de Registro de Imóveis de
Porto Alegre com interinos que descumprem, teoricamente, o Provimento 77/18. O 6º ofício tem como interina a
parente de MIGUEL DE OLIVEIRA FIGUEIRÓ, que respondia pela serventia em 2016. Já o 5º Ofício tem como
interino o mesmo interino de 2016. Em ambos os casos também se verifica que não foi pela resolução
80/2009 que foi declarada a vacância apenas em 24/01/2010, e são interinos que violam, em tese, o
provimento 77/2018 e que devem ser inspecionados para verificar a regularidade dos obrigações
trabalhistas, fiscais e etc.:
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SOBRE A QUESTÃO DO ATENDIMENTO FEITO PELO INTERINO PAULO RICARDO DE ÁVILA QUE NÃO
TEM NENHUMA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA.
Apesar de a resposta do SENHOR DESEMBARGADOR VOLTAIRE DE LIMA MORAES de que teria o
interino Paulo Ricardo feito um trabalho muito bom. Ocorre que ata de correição, reclamações de usuários e
outros parâmetros mostram uma serventia desorganizada e que não cumpre prazos.
Na inspeção 338/2019, de 29/10/2019 (p. 63 a 67 da ação 0021280-03.2019.5.04.0009) indica-se
que há 446 com prazos vencidos, isso numa serventia que recebe uma média de cerca de 1000 títulos
por mês, todas do período de Paulo Ávila, e nada do período da interina Diva Facchin (ID n. 4114273):

Apesar disso, o desembargador presidente acredita que Paulo Ávila mereceria uma homenagem de
louvor. Além da ata de correição, muitos usuários também pensam que o interino não faz jus a louvor. Em
pesquisa na Internet, também se constatam reclamações sobre a má qualidade do serviço prestado:
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https://g.co/kgs/PL3bwM
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DA REITERAÇÃO DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
O artigo 25, inciso XI, bem como o artigo 99 do RI/CNJ c/c o art. 45 da Lei n 9.784/99, preveem os
requisitos para a concessão de efeito suspensivo a recurso interposto
perante este Conselho, vejamos:
REGIMENTO INTERNO DO CNJ
Art. 25. São atribuições do Relator:
[...]
XI - deferir medidas urgentes e acauteladoras, motivadamente, quando haja fundado
receio de prejuízo, dano irreparável ou risco de perecimento do direito invocado,
determinando a inclusão em pauta, na sessão seguinte, para submissão ao referendo do
Plenário;
Art. 99. Em caso de risco de prejuízo iminente ou de grave repercussão, o Plenário do
CNJ, o Presidente ou o Relator poderão, no âmbito de sua competência e motivadamente,

11

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA
MARIA IZIDIA VIEIRA MATOS
ADVOGADA
Rua José Deodoro Santos, n.° 170, Bairro Luzia, Aracaju/SE. CEP: 49048390
(79) 99606 3342

adv.izidia@gmail.com

adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação da autoridade, observados os
limites legais.

A probabilidade do direito do Recorrente está evidenciada nas provas juntadas que demonstraram
graves falhas no controle interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pois, é dever do
agente público ao tomar conhecimento de ilicitudes e de danos ao erário, abrir tomada de contas
especial e não sair por ai louvando interino que sequer tem responsabilidade nos atos praticados conforme
informa sua defesa na justiça do trabalho (ID n. 4114271).
Consequentemente, sob a perspectiva que está sendo demonstrada, sabe-se que é poder/dever da
autoridade pública ao tomar conhecimento de atos ilegais e ilegítimos, apurar os danos ao erário e
suspender, de ofício, os efeitos do ato atacado, vejamos os dispositivos que amparam a pretensão almejada
neste processo:
→CF/88
Art. 74.
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena
de responsabilidade solidária.
→LEI Nº 4.320/64
Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim
de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas
de todos os responsáveis por bens ou valores públicos.
→Lei nº 7.347/85
Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos
que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para
as providências cabíveis.
→Lei nº 1.079/1950
Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração:
...
3 - não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em
delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição;
...
5 - infringir no provimento dos cargos públicos, as normas legais;
...
7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decôro do cargo.

Logo, a probabilidade do direito do IBEPAC está materializada na subsunção do caso trazido
aos autos à legislação que fundamenta o pedido (art. 74, § 1º, da CRFB, art. 78, da Lei n. 4.320/1964, art. 7º,
da Lei n. 7.347/1985, art. 25, incisos I, IV e VIII, do RI/CNJ e arts. 38, 39 e 41, da Lei n. 9.784/99).
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Consequentemente, sob a ótica apresentada, não só o perigo de dano ao Requerente está explícito, como
também há inequívoco risco ao resultado útil do processo caso não haja uma intervenção imediata.
Dessa forma, resta demonstrado o fumus boni juris, aliado ao periculum in mora, pois,
documentos essenciais para apurar a legalidade, legitimidade, economicidade e possível sucessão
trabalhista sendo paga com verbas públicas, demonstram a necessidade de exibição dos seguintes
documentos que segundo diz o Presidente do TJRS estão em perfeita ordem e dentro dos padrões
normativos:
⇨comprovante de gastos com locações de bens móveis e imóveis;
⇨valores gastos com contratação de serviços, inclusive os terceirizados, de limpeza e
segurança;
⇨aquisição de móveis, utensílios, eletrodomésticos e equipamentos mantidos no local da
prestação do serviço delegado, incluídos os destinados ao entretenimento dos usuários que
aguardem a prestação do serviço e os de manutenção de refeitório;
⇨aquisição ou locação de equipamentos (hardware), de programas (software) e de
serviços de informática, incluídos os de manutenção prestados de forma terceirizada;
⇨despesas trabalhistas com prepostos, incluídos FGTS, vale alimentação, vale
transporte e quaisquer outros valores que lhes integrem a remuneração, além das
contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou ao
órgão previdenciário estadual;
⇨custeio de cursos de aperfeiçoamento técnico ou formação jurídica fornecidos aos
prepostos ou em que regularmente inscrito o titular da delegação, desde que voltados
exclusivamente ao aprimoramento dos conhecimentos jurídicos, ou, em relação aos
prepostos, à melhoria dos conhecimentos em sua área de atuação;
⇨A relação de todos os funcionários com seus respectivos nomes, salários, data de
contratação, função exercida acompanhada da comunicação e autorização expedida
pela Corregedoria-Geral de Justiça ou Juiz Corregedor;

Por fim, ficam nossos louvores, homenagens e considerações aos ex-servidores da Serventia que
foram tratados com humilhação, desrespeito à pessoa humana e para isso a Rede Pelicano conhece bem
esse modo de “proceder”, onde criam falsas verdades, através do (in)devido processo legal, fato que
foram vítimas os Ativistas da Rede e que está sendo objeto de processo junto a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, bem como, o desrespeito até mesmo as decisões do Supremo
Tribunal Federal que nos autos da ADI 4412 decidiu contrariamente ao que fez a Desembargadora Marga
Inge Barth Tessler que desrespeitou a determinação do Senhor Ministro Gilmar Mendes, uma das autoridades
presentes na posse da ex-corregedora do TRE/RS e Advogada da SKY INFORMÁTICA, Dra. Elaine
Harzheim Macedo, que foi uma das Magistradas contrárias a criação do Conselho Nacional de Justiça e hoje
entendemos os motivos dela ser tão contra o funcionamento deste órgão da República e refúgio da Cidadania.

13

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA
MARIA IZIDIA VIEIRA MATOS
ADVOGADA
Rua José Deodoro Santos, n.° 170, Bairro Luzia, Aracaju/SE. CEP: 49048390
(79) 99606 3342

adv.izidia@gmail.com

DO PEDIDO
Pelo exposto, requer:
•Conceda a antecipação da tutela recursal cautelarmente e em caráter de urgência, expedindo ordem
para que os Recorridos juntem os seguintes documentos que comprovam sérios danos ao erário:
⇨comprovante de gastos com locações de bens móveis e imóveis;
⇨valores gastos com contratação de serviços, inclusive os terceirizados, de limpeza e
segurança;
⇨aquisição de móveis, utensílios, eletrodomésticos e equipamentos mantidos no local da
prestação do serviço delegado, incluídos os destinados ao entretenimento dos usuários que
aguardem a prestação do serviço e os de manutenção de refeitório;
⇨aquisição ou locação de equipamentos (hardware), de programas (software) e de
serviços de informática, incluídos os de manutenção prestados de forma terceirizada;
⇨despesas trabalhistas com prepostos, incluídos FGTS, vale alimentação, vale
transporte e quaisquer outros valores que lhes integrem a remuneração, além das
contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou ao
órgão previdenciário estadual;
⇨custeio de cursos de aperfeiçoamento técnico ou formação jurídica fornecidos aos
prepostos ou em que regularmente inscrito o titular da delegação, desde que voltados
exclusivamente ao aprimoramento dos conhecimentos jurídicos, ou, em relação aos
prepostos, à melhoria dos conhecimentos em sua área de atuação;
⇨A relação de todos os funcionários com seus respectivos nomes, salários, data de
contratação, função exercida acompanhada da comunicação e autorização expedida
pela Corregedoria-Geral de Justiça ou Juiz Corregedor;

•Seja imediatamente afastado da interinidade do cartório do 4º oficio o Senhor Paulo Ricardo
de Ávila com a cessação de sua designação;
•Requer a juntada dos documentos anexos para o fim de comprovar o quanto se alega e que estão
utilizando verba pública para pagar divida privada, fato ao nosso ver, gravíssimo;
•Requer seja convertido o julgamento do recurso interposto em diligência, abrindo-se inspeção no
cartório do 4º ofício de registro de imóveis de Porto Alegre, indicando-se como testemunhas a serem ouvidas
as autoras das ações trabalhistas que seguem anexo;
p. deferimento.
MARIA IZIDIA VIEIRA MATOS
OAB/SE 9497

JULIANA G. A. G. CAMPOS
OAB/PR 99640
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DOCUMENTOS ANEXOS
DOC_1 NOTICA MIGALHAS DESEMBARGADORA DENISE OLIVEIRA CEZAR E ELAINE HARZHEIM MACEDO
CONTRA CRIACAO DO CNJ
DOC_2 PEDIDO DE PROVIDENCIAS CONTRA SKY EMOLUMENTOS CRIADOS POR ATO ADMINISTRATIVO
DOC_3 portaria n. 24_2019_DF
DOC_4 DECISÃO JUSTICA DO TRABALHO SOBRE A SKY INFORMÁTICA
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