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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE IRANDUBA DO ESTADO 

DO AMAZONAS. 

 

Processo 0000218-21.2017.8.04.4601 

 

                        GEORGE OLIVEIRA REIS, já qualificado nos autos, vem 

respeitosamente, através de seu advogado que subscreve, à 

presença de Vossa Excelência, expor e se MANIFESTAR CONTRA ao 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO de fls.57.0 a 57.9:   
 

 

I-DA APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE E DA 

IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

 
Excelência, chega a ser surreal e 

inaceitável que o Prefeito Municipal de Iranduba esteja 

desafiando a Justiça deste Município, e esteja tão somente 

preocupado com o bem-estar de sua família, sendo que o 
Município de Iranduba está totalmente abandonado pelo 

Poder Público Municipal.  

O pedido de Reconsideração nos autos 

não pode alterar decisão de Vossa Excelência, uma vez que já 
foi negada por Vossa Excelência algumas vezes, ademais, o 

projeto de Lei enviado pelo Executivo para alteração da Lei 

Municipal contra nomeações de parentes não altera a decisão 

que está fundamentada e baseada na Súmula Vinculante do 
Supremo Tribunal Federal. Tal Lei Municipal é imoral e contra 

os princípios da administração Pública como o da Moralidade, 

uma vez que tal lei visa apenas beneficiar a filha do Chefe do 

Executivo Municipal. 

Ressaltando, a respeito, decisão 
proferida, em sede de agravo de instrumento, pelo 

Desembargador-Relator Airton Luís Corrêa Gentil, mantendo o 

provimento jurisdicional prolatado em sede de cognição 

sumária por este Juízo, fls.49.2 a 49.13 dos autos. 
 

Não há o que reconsiderar. Caso ocorra a 

reconsideração, há diversas decisões das Corregedorias 

anulando tais decisões de juízes de primeiro grau. As partes 
requeridas deveriam recorrer junto ao Supremo Tribunal 
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Federal, uma vez que tem decisão de segundo grau negando a 

nomeação da Suplicante, conforme fls.49.2 a 49.13 dos autos. 

 

Importante ressaltar Excelência, que não 
cabe pedido de revogação da eficácia da liminar, pois se trata 

de NOVA NOMEAÇÃO, uma vez que a Secretária foi exonerada 

do cargo de Secretária de Finanças no dia 08 de Maio de 2017, 

conforme portaria  n.508/2017 em anexo. 

E o pior Excelência, antes mesmo de 
qualquer decisão deste Juízo, no dia 09 de Janeiro de 2018, a 

mesma foi nomeada novamente para Cargo de Secretária de 

Finanças, AFRONTANDO ESTE PODER JUDICIÁRIO, incorrendo 

assim o Prefeito em crime de desobediência e improbidade 
administrativa, conforme portaria. 

Sequer o Prefeito Municipal teve respeito por 

esse juízo, pois nomeou ilegalmente sua filha sem o consentimento 

ou decisão favorável Justiça ao Cargo de Secretária de Finanças. 
Onde vamos parar Excelência??? 

Os magistrados brasileiros só ficam restritos 

ao entendimento adotado pelo STF quando a decisão tomada tenha 

efeito vinculante, sendo a do presente caso. 

 “Se não houver efeito vinculante pode 
divergir, se houver efeito vinculante não pode”, explica o doutor 

em Direito pela Universidade Mackenzie Ives Gandra Martins. 

 

Com o entendimento de Vossa Excelência, em 
se aliar a Súmula Vinculante n.13 do STF, não há qualquer previsão 

legal de pedido de reconsideração de recurso ao afrontar a Súmula 

vinculante n.13 do STF. 

Nessas ações não se coloca em jogo o direito 
específico de “A” ou “B”, mas de toda a coletividade.  

 

O Supremo Tribunal Federal diz se 

determinada lei ou ato normativo é constitucional ou não e 
qual interpretação deve ser levada em conta.  

Por isso, diz-se que o efeito dessa 

decisão é vinculante e a eficácia é erga omnes, ou seja, “vale 

para todos”.  

A súmula vinculante é o instrumento de 
natureza material e formalmente jurisdicional pelo qual o Supremo 

Tribunal Federal, após reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional, destaca a ratio decidendi dos precedentes, refinando-a 

em um processo de abstração, e edita verbete aplicável, em tese, aos 
casos que versem sobre questão idêntica.  
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O enunciado da súmula é de observância 

obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela 

Administração Pública em geral, os quais somente podem 

deixar de aplicá-lo, com exaustiva fundamentação, se 
existentes, na espécie, peculiaridades que justifiquem o 

afastamento da interpretação constitucional, que 

proporcionaria evidente injustiça no caso concreto (hipóteses 

de distinguishing ou overruling). 

 
A súmula com efeito vinculante tem 

eficácia imediata. 

 A via correta do recurso do Prefeito 

Municipal poderia pleitear, apenas de forma incidental nos 
processos em que sejam parte, é o presente caso, a revisão ou 

o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não 

autoriza a suspensão do processo. 

 
No Presente caso, o juiz a quo não 

deveria receber o pedido de reconsideração ou recurso de 

apelação quando a decisão estiver em conformidade com 

súmula do STJ ou do STF (art. 518, § 1º, CPC, Lei nº 

11.276/2006). Trata-se da súmula obstativa de recurso. 
Pela sistemática do CPC, caso o Prefeito 

Municipal queira recorrer e enviar o recurso ao Tribunal de Justiça, o 

relator negará seguimento ao recurso que estiver em 

confronto com a súmula vinculante, como já ocorre quando o 
mesmo está em confronto com súmula ou jurisprudência 

dominante do STF ou do Tribunal Superior (art. 557, caput). 

 

Tanto no juízo de admissibilidade pelo 
juízo a quo, quanto ad quem feito pelos tribunais, o recurso 

(ordinário, revista, agravo de instrumento, agravo de petição, 

embargos) contrário à súmula vinculante não pode ser 

admitido. 
De forma semelhante ao sistema recursal 

vigente, os recursos ordinário, agravo de petição e embargos 

poderão ser acolhidos por decisão do relator quando estiver 

em conformidade com enunciado de súmula vinculante do STF, 

por aplicação do previsto no art. 557, CPC, e do art. 896, § 5º, 
CLT. 

 

Diante desta nova leitura da sistemática 

jurídico-processual e com o ímpeto de racionalizar o sistema 
recursal e evitar que os Tribunais Superiores sejam obrigados 

PROJUDI - Processo: 0000218-21.2017.8.04.4601 Página 4

Ref. 59.3 - 10/01/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Petição. Assinado por: GEYZON OLIVEIRA REIS



            

                       REIS ADVOCACIA & ASSESSORIA JURÍDICA 
                                                Dr. Geyzon Reis 

                                              ESPECIALISTA EM DIREITO PÚBLICO 

                            Rua 24 de Maio, n.º220–Ed. Rio Negro Center, 7.º andar, Sl 713 –Centro-Manaus/AM 

 

a se manifestarem repetidas vezes sobre a mesma tese 

jurídica, o novo CPC estabelece no art. 927: 

 

"Art. 927. Os juízes e os tribunais 
observarão: 

 

I - as decisões do Supremo Tribunal 

Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade; 
 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

 

III - os acórdãos em incidente de assunção de 
competência ou de resolução de demandas 

repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; 

 
IV - os enunciados das súmulas do Supremo 

Tribunal Federal em matéria constitucional e 

do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; 

 
V - a orientação do plenário ou do órgão 

especial aos quais estiverem vinculados." 

 

A partir do art. 927, ter-se-á que qualquer 
Súmula do STF vinculante ‘‘deverá ser observada’’ pelos órgãos 

judiciários inferiores, ao lado daquilo que já possuía força vinculante 

– as Súmulas Vinculantes – e decisões em sede de RE/REsp 

repetitivos. Se por ‘dever de observação’ há apenas um reforço de 
que deverão ser ‘consideradas’ quando o juiz/Tribunal for decidir 

questão similar – e por ‘consideradas’. 

 

O art. 7° da Lei da Súmula Vinculante, dispõe 
que “da decisão judicial ou do ato administrativo que 

contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência 

ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo 

Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios 

admissíveis de impugnação”. 
 

II-DO PEDIDO 

 

Ante o exposto, com base nos fundamentos ora expendidos, bem 
como forte nos argumentos expostos ao longo desta petição inicial, 

requer: 

PROJUDI - Processo: 0000218-21.2017.8.04.4601 Página 5

Ref. 59.4 - 10/01/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Petição. Assinado por: GEYZON OLIVEIRA REIS



            

                       REIS ADVOCACIA & ASSESSORIA JURÍDICA 
                                                Dr. Geyzon Reis 

                                              ESPECIALISTA EM DIREITO PÚBLICO 

                            Rua 24 de Maio, n.º220–Ed. Rio Negro Center, 7.º andar, Sl 713 –Centro-Manaus/AM 

 

 

a) Seja indeferido a reconsideração, contrário à súmula 

vinculante não pode ser admitido, seja remetido ao 

Supremo Tribunal Federal para apreciação do Ministro 

Marcos Aurélio, evidenciada na Reclamação 

Constitucional nº 26.303 – Rio de Janeiro, conforme 

inúmeros precedentes do STF ao julgar as 

Reclamações Constitucionais 11.605-SP, 12.478-RJ, 

17.102-SP, 17.627-RJ e 26.303 – RJ; 

b) Caso seja deferido, que seja remetido cópias dos 

autos a corregedoria do Tribunal de Justiça do 

Amazonas para apreciar a afronta a Súmula 

Vinculante do STF; 
 

C) Seja cumprida a decisão de fls.6.0 a 6.3 dos autos 

imediatamente, sob pena de multa pecuniária a ser fixada por 

Vossa Excelência, sustando a eficácia da NOVA NOMEAÇÃO 
pelo Prefeito Francisco Gomes da Silva, no diário oficial do 

dia 09 de janeiro de 2018, a portaria n.0036/2018-

GAB/PMI que nomeia sua filha ANA LÚCIA VIANA DA 

SILVA, no cargo de Secretária de Finanças;  
 

d) Seja determinado ao Prefeito Municipal que nomeie no 

prazo de 24hrs novo Secretário de Finanças, sob pena de 

multa pecuniária a ser fixada por Vossa Excelência, 

objetivando assim que o mesmo efetue o pagamento dos 
funcionários públicos municipais  mais breve possível, 

uma vez que o Chefe do Executivo Municipal é o único 

gestor que pode determinar o pagamento dos 

funcionários; 
 

 

e) Requer a intimação do(a) eminente Representante do Ministério 

Público do Estado do Amazonas-MPE, nos termos do art. 6º, § 4º da 
Lei Federal nº 4.717/65, objetivando atuar como custus legis na 

presente ação; 

Iranduba/AM, 10 de Janeiro de 2018. 

 

                                          George Reis 

Vereador de Iranduba/AM 

   Geyzon Reis 
Advogado OAB/AM 5.031 
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