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Estado do Amapá 

(PoDER EXECUTIVO) 

DECRETOS • . .,. .,...,.,.< ............ _______ ..,1 

DECRETO N° 0228 DE 20 DE ~ANE1RO DE 2009 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, iriciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0548, de 31/01/05 e 0091, de 02/01/09, e tendo em vista o 
contido no Offelo n• 0088/2008-&AB/SÍMS, 

RESOLVE: 

Exonerar Ofélia Rodiolguu SCiles do cargo em comissão de 
Gerente Operacional de Centro de Mobilização Social do Projeto "Revitolizoção 
dos Centros de Mobilizaçilo Soelal", f 6C1igo éDS-1, da Secretaria de Estado da 
Inclusão e Mobilização Social, a contar de 13 de janeiro de 2009. 

Mocap6, 20 de j ahe 1 r o de 2009 

DECRETO N° 0229 JAHEIRO DE 2009 

O GOVERNAI>OR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do . 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0548, de 31/P1/05 e 0001, de 02/0 1/ 09, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0088/2008-5ÃB/SIMS, 

RESOLVE: 

Nomear Ivaldo da Silvo Feitosa para exercer o cargo em 
c~missão de Gerente Operacional de Centro de Mobilização Social do Projeto 
"Revltcllzoçilo dos Centros de MobiliÍdÇ& Social", Código CDS-1, da Secretaria 

- de Estado da Inclusão e Mobilização Social, a contar de 13 de janeiro de 2009. 

Moçapd, 20 de janeiro de 2009 

PEDRO~' ULO , CARVALHO 
Go '· ·no' r, em ex ício 

h 
DECRETO N° 0230 DE 20 DE JANE IRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Ld n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0335, de 11/ 01/05 e 0001 , de 02/01 / 09, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 0119/2009-GAB/SIMS, 

RESOLVE : 

. Nomear Suzy Pereira do Nascimento para exercer o cargo ·em 

comissão de Gerente de Sullgrupo de Atividades do Projeto • Água c Luz paro 
Viver Mclhorw. Código CDs: l , da Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social, a contar de 07 de janeiro de 2009. 

Mocapó, 20 de jane1 ro de 2009 

DECRETO N° 0231 DE 20 DE JANE IR O DE 2009 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0335, de 11 / 01/05 e 0001, de 02/01/09, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 0119/2009-GAB/SIMS, 

RES OLVE : 
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PODER EXECUTIVO 
Gcn.~mador: A•toDio Waldez Côn da Sil"&. 
Viot-Govemador· Pedro r .. Jo Dias dt C.l"'ttlllt .. 
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Nomear Ingrid Voluia Teixeira Soares para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto • Águo e Luz poro 
Viver Melhor", Código CDS- 1. da Secretaria de Estado da Inclusão c 
Mobilização Social, a contar de 07 de janeiro de 2009. 

Mocopá. 20 de janeiro de 2009 

DECRETO N" 0232 DE 20 DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das ~I.ribu iç6es 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapâ, c/ c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0274 , de 10/ 01 / 05 e 0001. de 02/01 / 09, e tendo em visl a o 
contido no Ofício n• 0131/2009- GI\8/SIMS. 

RESOLVE : 

Nomear Maria do 5ocorTo FCIIios do Silva para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades de Pesquisa. Avaliação. 
Controle e Estatistica do Projeto ".4companhomento de Progi'OJ!Ios Sociais", 
Código CDS-1 , da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, a 
contar de 20 de janeiro de 2009. 

Moc:opá. 20 de janeiro de 2009 

DECRETO N" 0233 DE 20 JAN EIRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ. usando das atribUIÇÕC~ 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da ConsUtUJçáo do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.171. de 31 de de7.embro de 2007, c tendo em VlSta o 

contido no Ofício n• 01~/09 - GI\B/SED6, 

RESOLVE : 

Exonerar Rcginolvo dos Santos Mirando Gonçalves da função 
função comissionada de Responsãvel por Atividade Nivel 1/ Nucleo de 
Informações Econômico-Fiscais/Coordenadoria de Arrecadação, Código CDI-1, 
da Secretaria da Receita Estadual. 

Moc:opá, ZO de de 2009 

DECRETO N° 0234 JANEIRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. u~ando das atnbUIÇÕCS 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXJI, da ConsUtuJçáo do Estado rln 
Amnpa, cf c a Ld n• 1.171. de 31 de dezembro de 2007. c tenrlo em '~sta o 
contidn no Ofício n° OH/09-GI\B/SED6. 

RESOL V E 

Nomear Manoel João do Vero Cruz Martins, ocupante do cargo 
de Agente Administrativo, Claase 11, Padrão IV, pertenc:enu, ao Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de 
Responsável por Atividade Nível 1/Nú.cleo de Informações Econômico-Fiscais/ 
Coordenadoria de Arrecadação, Código CDI-1 , da Secretaria da Receita 
Estadual. 

Macapcí, 20 de j ane iro de2009 

"''"' ""'/ ~ • .,,,o., Gortf!~t.rio .. 
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DECRETO N• 0235 DE 20 DE JANEIRO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Es tado do 
Amapá, cf c o Decreto n• 0113, de 15 de janeiro de 2008, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 022/2009-GAB/SESA, 

RESOLVE: 
Exonerar, a pedido, Ana Karina Ramos do cargo em comissão de 

.. Chefe da Unidade Mista de Saüde de Calçoene. Código CDS-2. da Secretaria 
de Estado da Saúde, a contar de O 1 de janeiro de 2009. 

Mocopcí. 20 de janeiro de 2009 

DECRETO N° 0236 !>E !>E 2009 
O GOVERNADOR 00 ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXU, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o Decreto n• 0113, de 15 de janeiro de 2008, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° OZZ/2009-GAB/SESA, 

RESOLVE: 
Nomear Vivione l>uarte para exercer o cargo em comissão de 

Chefe da Unidade Mista de Saüde de Calçoene, Código CDS-2, da Secretaria 
de Estado da Saúde, a contar de O I de janeiro de 2009. 

Macapá, 20 dr. janeiro de 2009 

!>ECRETO N° DE 2009 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX:V, da Constituição do Estado do 
Amapá, 

RESOLVE : 
Tomar sem efeito o Decreto n• 0048, de S9 de janeiro de 2009, 

publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 4414, de 09 de janeiro de 
2009 que nomeou Jacielson dos Santos t>amaso para exercer a f~nçâo 
comi~sionada de Responsâvel por Atividade Nível 1/Coordenadona. de 
Desenvolvimento da Pesca e da Aquicultura, da Agênc1a de Pesca do Amapa. 

Mocopá, 20 de janeiro de 2009 

DECRETON° 0238 DE 20 DE JANEIRO DE2009 
O GOVERNADOR DO EST.4b0 DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX:V, da Constituição do Estado do -
Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n• 016/2009-GAB/SDR, 

RESOLVE: 
. Homologar o deslocamento de José de Ribamor Oliveii'Cl Quintos, 

S~cretãrio de Estado do Desenvolvimento Rural, da sede de suas atribuiçõ~s , 
Maeapcí-AP, até a cidade de Monte !>ourado-PA, a fim de tratar de assuntos de 
interesse da administração estadual, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2009. 

Macapcí, ZO de j enei r o de 2009 

"""' ,I .tl ,......., Gov~~kio 
t>ECRETO N" 0239 t>E 20 DE JANEIRO DE 2009 

O GOVERNADOll DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX:V, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n• 016/2009-GAB/SDR, 

RESOLVe : 

. Homologar a designação de Moysés Ro9ério do S ilva, Chefe de 
G~tbmetc, pelo exercido, em substituição, do cargo de Secretário de Estado do 
Desenv~lvunento Rural, durante o impedimento do titular, nos dias 15 c 16 de 
JaneJro de 2009. 

Macopó.. 20 de janeiro dt. 2009 

DECRETO N° 0240 DE 20 DE JAHE I RO DE Z009 
O GOVERNADOR 00 ESTADO DO J.MAPÍ., usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, du Constituição do Es tado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n° 002/09-GAB/SETEC. 

RESOLVE : 

Retificar o Decreto n° 4272, de 26 de de:rembro de 2008, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 4405, de 26 de dezembro 
de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

-o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n° !573/08-GAB/SETEC, 

RESOLVE : 

Designar Wagner José Pinheiro Costa, Chefe de Gabinete, para 
exercer, ucumulativPmente e em substituição, o cargo de Secretário de Estado 
da Ciência e Tecnologia, durante as férias do titular, no periodo de OS a 19 de 
janeiro de 2009 ." 

Maca pó., Z O de janeiro de 2009 

DECRETO N" 0241 DE 20 !>E JAKEIRO DE 2009 

O GOVERNADOR CO ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX:V, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 015/09-GAB/SEDG, 

RESOLVE: 
Homologar a designação de Loura Yacii'Cl Cordeiro Vergolino, 

Gerente Administrativo-Financeiro, pelo exercido, em substituição, do cargo 
de Diretor-Presidente do Processamento de Dados do Amapá, durante as férias 

. do titular, no período de 14 a 22/01/09. 

Mocopá. 20 .de janeiro de 2009 

DECRETO No 0242 DE DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AN.APÍ., usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapã, cfc os arts. 82 e 83 da Lei n• 6.652, de 30 de maio de 1979 (Estatuto 
da PMAP), e lendo em vista o contido no Oflt!o n• 107/09-!>P, 

RESOLVE : 

Reverter ao Quadro de Oficiais Policiais Militares de 
Administração (QOPMA), os Oficiais abaixo relacionados, por ler cessado o 
motivo pelos quais estavam agregados, a contar das referidas datas: 

07 de janeiro de 2009 - 2° TEN QOPMA José de Souza 
Monteiro 

09 de janeiro de 2009 - 2" TEN QOPMA !>onilo Mendes 
Rodrigues 

MocoDá . 20 d~ j ane 1 r o de 2009 

(~ Jid-.D~t'éi,~ 
Gov~rnador. r.m exercício 
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Órgãos Estratégicos de Execução 

(fu>rpo de Bombeiros 

Cel. BM Giovanni Tavares Maciel Filho 

PORTARIA 

N" 020/08- DAG/CBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bombeuos Milrtar do Estado do Amapá, no uso das 

atribuições que lhe sAo conferidas pelo Decreto n• 0789. do 

17 de Março de 2006, L oi n• 0624, de 3 1 de outubro de 2001 

e regulamentada pelo Deaeto n• 0354 7. de 14 de novembro 

2001. 

RESOLVE: 

Art. 1• • Conceder adiantamento de 

Suprimento de Fundos em nome do t• TEN BM EUSNEI 

CARDOSO CARNEIRO, Matricula n• 470376, no v•lor de 

R$ 2.000,00 (Do•s Mil Reais). destinados a custear 

~spesas miüdas de pronto pagamento com Material de 

Consumo e SeMços de Tercwos. destinado a suprir 

necessidades administrativas operacionais da 1' 

Companhia Independente I Comando Operaci onal da 

Capital -coe. do CBMAP. 

Art. 2" O adiantamento concedido 

deverá ser aplicado no prazo de 90 (noventa) d1as. a cont•r 

da data do recebimento. 

Art. 3°- A referida despesa deverá ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0107, Programa de 

trabalho 36 301 .06 182.0061.26t4 , no elemento de despesa 

33.90 30 - Material de Consumo. no valor de RS 1 500.00 

(Hum Ma e Quinhentos Reais) e no elemento de despesa 

33.90.39 - SeNiços de Terceiros de Pessoa Jurídica, no 

valor de RS 500.00 (Quinhentos Reais). 

Art. 4• O responsavel pelo 

adiantamento deveré apresentar prestaçao de conta junto a 
Divisao de Orçamento e Finanças (DOF). dentro de 1 O dias 

úteis. contados do térm1no do prazo de aplicação constante 

PORTARIA 

N° 022108 - DAG/CBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Mimar do Estado do Amapá, no uso das 

atribuições que lhe sao conferidas pelo Decreto n• 0789, de 

17 d~ Março de 2006, Lei n• 0624. de 3 1 de outubro de 

201'-1 e regulamentada pelo Decreto n• 03547, de 14 de 

ncvembro 200 1 

RESOLVE: 

Art 1° - Conceder adiantamento de 

Supnmenlo de Fundos em nome do CAP BM JOSIVAN DA 

SILVA ASSUNÇÃO. Matricula n• 389293. no valor de RS 

4.000,00 (Quatro M1l Reais). destinados a custear despesas 

mrudas de pronto pagamento com Material de Consumo e 

Set\llÇOS de Terceiros, destinado a suprir necessidades 

admlllistratrvas e operac.ona!S do Curso de Mergulho 

Autônomo de Salvamento •a Dlvl sl o de Capacitação de 

Recursos Humanos - DCRH, do CBMAP 

Art. 2• - O adiantamento concedidO 

deverá ser aplicado no prazo de 90 (noventa) d1as. a contar 

da data do recebrmento 

Art 3°- A referida olespesa deverá ser 
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empenhada na Fonte de Recurso 0107. Programa de 

trabalho 36.301 .0& 182.0055.2614, no elemento de detpesa 

33.90.30 - Material de Consumo. no valor de R$ 2.500,00 

(Dors Mrl e Quinhentos Reais) e no elemento de despesa 

33.90.39 - SeNiços de Terceuos de Pessoa Jurldrca. no 

valor de RS t 500.00 (Hum Mrl e Quinhentos ReaiS) 

An 4• O responsável pelo 

adiantamento deverá apresentar prestação de conta 1unto à 

Drvisão de Orçamento e Finanças (DOF). dentro de 10 dias 

uleis. contados do término do prazo de aplrcação constante 

no Art 2" desta Port 

J .. 
J u 

P O RTAR I A 

N• 023108- DAG/CBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Amapá, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n• 0789. de 

17 de Março de 2006, Lei n• 0&24. de 31 de outubro de 2001 

e regulamentada pelo Dee<elo n• 03547, de 14 de novembro 

2001. 

RESOLVE: 

Art t • - Conceder ad~antamento de 

Suprimento de Fundos em nome do 1• TEN BM QOA 

JAIME MENEZES DE OLIVEIRA. Matrícula n• 1486918, no 

valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais). desunados a 

custear despesas miúdas de pronto pagamento com 

SeNiços de Terceiros, destinado a suprir necessidades 

administrativas e operacionais da Diretoria da Inteligência 

e OperaçOes - DIOP. do CBMAP • 

Art. 2" - O adiantamento concedido 

deverá ser aplicado no prazo de 60 (sessenta) d1as, a contar 

da data do recebrmento. 

An. 3°- A referida despesa deverá ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0107, Programa de 

trabalho 36 301.06. 182.0J55.2614. no elemento de despesa 

33.90 39 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurldica, no 

valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais). 

An. 4° O responsável pelo 

adiantamento deverá apresentar prestação de conta junto à 

Divisão de Orçamento e Finanças (DOF). dentro de 10 dias 

úteis. contados do término do prazo de aplicação constante 

. registre-se e publrque-se 

.· 

f..Q..B.I A R I A 

N° 030/08 - DAG/CBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bombe~ros M1htar do Estado do Amapá, no uso das 

atrlbuiç~es que lhe sao conferidas pelo Decreto n• 0789, de 

17 de Março de 2006, Lei n• 0624, de 31 de outubro de 

2001 e regulamentada pelo Decreto n• 03547, de 14 de 

novembro 2001 

R ESOL V E: 

Art. 1• - Conceder adiantamento do 

Suprimento de Fundos em nome do 1 • TEN QOC BM ENG 

CARLOS AU:>USTO JORGE CARDOSO. Matricula n• 

895326, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil ReaiS). 

destinados a custear despesas muldas de pronto 

pagamento com Material de Conumo e Serviços de 

Terce1ros destinado a supnr necessidades administrativas 

e operaCJOnal da Dlretona de tntellgtnela e O:>eraçOes • 

Pãg. 04 

DIOP, para a Semana do Bombeiro/2008 do CBMAP. 

Art. 2" - O adiantamento concedido 

deverá ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do recebimento. 

Art 3°- A referida despesa deverá ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0107 Programa de 

trabalho 36 30t 06 182 0055 2614 no elemento de despesa 

33.90 30 - Matenal de Consumo. no valor de RS 3 200.00 

(Três Mil e DJzentos Reais) e no elemento de despesa 

33 90 39 - SeNiços de Terceuos de Pessoa Juri~IC8 no 

valor de RS 800 00 (Oitocentos Rears) 

Att • • O responsável pelo 

adiantamento devera apresentar prestação de conta junto à 

DiviSão de Orçamento e F1nanças (DOF), dentro de 10 dias 

úteis. contados do térm1no do prazo de aplocação constante 

no An. 2" desta Po 

PORTARIA-

NO 031/08- DAG/CBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bomberros Militar do Estado do Amapá, no uso das 

atribuições que lhe sao conferidas pelo Decreto n• 0789. de 

17 de Março do 2006. Lei n• 0624. de 31 de outubro de 2001 

e re<;~ulamentada pelo Decreto n• 03547. do 14 de novembro 

2001 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder adiantamento de 

Suprimento de Fundos em nome do 2" Ten QAO BM 

RAIMUNDO RODRIGUES SACRAMENTO. Matricula n• 

1486767, no valor do R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais). 

deslinados a custear despesas m1údas de pronto 

pagamento com Material de Consumo. destinado a suprir 

necessidades administrativas do Centro dd Comunlcaçao 

Social - CECOMS, para a Semana do Bombeiro I 2008 do 

CBMAP. 

Art. 2" - O adiantamento concedido 

deverá ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do recebimento. 

Art. 3°- A referida despesa cevorã ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0107, Programa de 

trabalho 36.301.0&.182.0055.2614, no elemento de despesa 

33 90.30 - Matenal de Consumo. no valor de RS 2.000.00 

(DoiS Mil Reais) 

Art 4• O responsável pelo 

adiantamento deve ré apresentar prestaçao de conta junto à 

Divisão de Orçamento e Finanças (DOF), dentro de 10 dras 

úteis. contados do t~nmlno do prazo de apllcaçao constante 

acap~·AP, 27 de Junho de 2008. 
...._,-#'~~ 

do~ ,JéJss os · ~, ·-'·' 
" " '" •Jarat do C f l " ~>.r 
avares Maciel Filho- Cel BM 
ndante Geral do CBMAP 

f...QJU.A..R__!h 

N" 034/08 - DAG/CBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Amapá no uso das 

atribuições que lho sAo confendas pelo Decreto n• 0789. de 

17 de Março de 2006, Lei n• 0624. de 31 de outubro de 

2001 e regulamentada pelo Decreto n• 03547, de 14 de 

novembro 2001 

R ESOL V E: 

Art. 1° - Conceder adiantamento de Suprimento 

de Fundos em nome do 2• TEN BM CLAUBERTO 

GONÇALVES CUNHA. Matrfcula n• 148904-4, no valor de 

.. 
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R$ 3.000,00 (Três Mil Reais). destinados a custear 

despesas miúdas de pronto pagamento com Material de 

Consumo e Serviços de Terceiros. desfnado a suprir 

necessidades administrativas e operacionais da s• 
Companhia Independente I Com•ndo Operacional do 

Interior- C OI, do CBMAP. 

Art. 2" • O adiantamento concedido 

deverá ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias. a contar da 

data do recebimento. 

Art 3' · A referida despesa deverã ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0107. Programa de 

trabalho 36.301 .06 182 0061 .2614, Gerenciamento do 

FREBOM, no elemento de despesa 33.90.30 - Material de 

Consumo, no valor de R$ 2. t 00,00 (Dois M I e Cem Reais) 

e no elemento de despesa 33.90.39 - Serviços de Terceiros 

de Pessoa Jurldica, no valor de RS 900.00 (Novecentos 

Reais). 

Art 4' O responsâvel pelo 

adiantamento devera apresentar prestação de conta junto à 

Divisão de Orçamento e Finanças (DOF). dentro de 1 O dias 

prazo de aplicação constante 

cia. registre-se e publiq-ue-se. 

N' 036/08 - DAG/CBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Amapa, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n' 0789, de 

17 de Março de 2006. Lei n' 0624. de 31 de outubro de 2001 

e regulamentada pelo Decreto n• 03547. de 14 de novembro 

2001. 

RE SO L V E: 

Art. 1'- Conceder adiantamento oe Suprimento de 

Fundos em nome do 2" TEN BM ROSIVAL SANTANA 

BRAZÃO. Matricula n• 1489015, no valor de R$ 2.000,00 

(Dois Mil Reais), destinados a custear despesas miúdas de 

pronto pagamento com Material de Consumo e Serviços de 

Terceiros. destinado a suprir necessidades administrativas 

da Divido de Apolo Social - DAS, do CBMAP. 

Art. 2" - O adiantamento concedido 

deverà ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias. a contar da 

data do recebimento. 

Art. 3'· A referida despesa deverá ser 

empenhada na Fonte de Recurso 01 01. Programa de 

trabalho 36.101.06.122.0001 .2001 , manutenção de Serviços 

AdminiSIIalivos. no elemento de desJ)€sa 33.90.30 -

Matenal de Consumo. no valor de RS 1.500,00 (Hum Mil e 

Quinhentos Reais) e no elemento de despesa 33.90.39 -

Serviços de Terce1ros de Pessoa Jurtdica, no valor de RS 

500,00 (Quinhentos Reais). 

Art. 4' O responsável pelo 

adiantamento deverá apresentar prestaçao de conta junto à 

Divisao de Orçamento e Finanças (DOF). dentro de 10 dias 

uteis. contados do témnino do prazo de aplicação constante 

no Art. 2' desta Porta 

ia. registre-se e publiQue-se. 

~RIA R I A 

N' 037/08- OAGICBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros M1litar do Estado do Amapá, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n' 0789. de 

17 de Março de 2006, Lei n• 0624, de 31 de outubro de 

2001 e regulamentada pelo Decreto n• 03547. de 14 de 

novembro 2001 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RESOLV E: 

Art. t • - Conceder adiantamento de Suprimento 

de Fundos em nome do 2" TEN BM MANOEL ARAÚJO DE 

SOUZA, Matricula n' 1486835, no valor de R$ 4.000,00 

(Quatro M1l Reais), destinados a custear despesas miúdas 

de pronto pagamento com Material de Consumo e Serviços 

de Terceiros. destinado suprir necessidades 

administrativas na rev1talização da pintura da Resgate XV. 

do CBMAP 

Art 2" - O adiantamento concedido 

deverá ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias. a contar da 

data do receb1mento. 

Art. 3•. A referida despesa dever~ ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0107, Programa de 

trabalho 36.301 .06.182.0061.261 4, Gerenciamenlo do 

FREBOM. no elemenlo de despesa 33.90 30 - Material de 

Consumo, no valor de R$ 2 500,00 (Dois Mil e Quinhenlos 

Reais) e no elemento de despesa 33.90.39 - Serviços de 

Terceiros de Pessoa Jurldica, no valor de RS 1.500,00 

(Hum Mil e Quinhentos Reais). 

Art. 4" O responsável pelo 

adiantamento devera apresentar prestação de conta junto à 

DiviSao de Orçamento e Finanças (DOF). dentro de tO dias 

prazo de aplicação constante 

ncia. registre-se e publique-se. 

f.Q R..!..A.Iil.A 
N' 039/08 - OAG/CBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bombe11os Militar do Estado do Amapá. no uso das 

atribuições que lhe sao conferidas pelo Deaeto n' 0789. de 

t7 de Março de 2006. Lei n' 0624, de 31 de outubro de 2001 

e regulamentada pelo Decreto n• 03547. de 14 de novembro 

2001. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Conceder adiantamento de Suprimento de 

Fundos em nome do CAP BM ESTÁCIO JANARY DE 

OLIVEIRA PICANÇO, matricula n' 3393:42. no valor de R$ 

3.000,00 (Três Mil Reais). destinados a custear despesas 

miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo e 

Serviços de Terceiros, destinado a suprir necessidades 

administrativas do Curso de Perlcia de lncéndio e 

ExplosOes. da Divisao de Capacitação de Recursos 

Humanos - DCRH, do CBMAP. 

Art. 2' . O adiantamento concedido 

devera ser aplocado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 

da data do recebimento. 

Art. 3'- A referida despesa deverá ser 

empenhada 11a Fonte de Recurso 0101 . Programa de 

trabalho 36 t0t .06. t 82.0055.2641, Operacionalização do 

CBMIAP, no elemento de despesa 33.90.30 - Material de 

Consumo, no valor de R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos 

Reais) e no elemento de despesa 33.90.39 - Serviços de 

Terceiros de Pessoa Jurldica, no valor de RS 500.00 

(Quinhentos Reais). 

Art. 4' O responsável pelo 

adiantamento deverà apresentar prestação de conta junto á 

Divisao de Orçamento e Finanças (DOF). dentro de 1 O dias 

úteis, contados do término do prazo de aplicação constante 

cia, registre-se e publique-se. 

...... J;,b~~~~'/f de Setembro de 2008. 

·~~~~ t ,.=: +i~a~l;s ~:~,i(~i~ ~ 6~7-,~· 
\ andante Geral do CBMAP 

PORTAR I A 

N' 041/08 - DAG/CBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 
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Bombeiros M1litar do Estado do Amapá, no uso cas 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n' 0789. de 

t 7 de Março de 2006, Lei n• 0624, de 31 de outubro de 

2001 e regulamentada pelo Decreto n• 03547, de 14 de 

novembro 2001. 

RESO L VE: 

Art. 1' • Conceder adiantamento de Supnmento 

de Fundos em nome do 1" TEN BM QOA ISMAEUNO 

CORRÊA BARBOSA, matricula n• 1486825. no valor de RS 

4.000.00 (Quatro Mil Reais) destinados a cuslear despesas 

m1Udas oe pronto pagamento com Matenr~! de Consumo e 

Serviços de Terceiros. destinado a suprir necessidades 

administrativas do Comando Operacional da Capital -

COC, para a 45' Expo- Felfa/2008. 

Art 2' - O adianlamento conced1do 

deverá ser aplicado no p•azo de 30 (trinta) d1as. a contar da 

data do recebimento. 

Art. l'· A referida despesa deverá ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0101. Programa de 

trabalho 36.101.06.182.0055.2641 . OperacionaliZação do 

Serviço Administrativo. no elemento de despesa 33.90.30-

Material de Consumo, no valor de RS 2.500,00 (Dois Mil e 

Quinhentos Reais) e no elemento de despesa 33.90.39 -

Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica. no valor de RS 

1.500.00 (Hum mil e Quinhentos Reais). 

Art. 4' O responsável pelo 

adiantamento deverá apresentar prestação de conta junto á 

Divisão de Orçamento e Finanças (DOF). dentro de 1 O dias 

o prazo de aplicação constante 

no Art. 

ncia. registre-se e publique-se. 

POR T A R IA 

N' 043108 - DAG/CBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Amapá, no uso das 

atribuições que lhe sao conferidas pelo Decreto n' 0789, de 

17 de Março de 2006, Lei n' 0624, de 31 de outubro de 2001 

e regulamentada pelo Decreto n' 03547. de 14 de novembro 

2001. 

RESOLVE: 

Art. 1'- Conceder adiantamento de Suprimento de 

Fundos em nome do 1" TEN BM PELSONDR~ MARTINS 

DA SILVA, matricula n• 846961 . no valor de RS 4.000,00 

(Quatro Mil Reais), destinados a custear despesas miúdas 

de pronto pagamento com Material de Consumo e Serviços 

de Terceiros. destinado a suprir necessidades 

administrativas da 6' Companhia Independente I 

Comando Operacional do Interior - CO I, do CBMAP. 

Art. 2" - O adiantamento concedido 

deverá ser aplicado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 

da data do recebimento. 

Art. 3'· A referida despesa deverá ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0101, Programa de 

trabalho 36. tO I .06.182.0055.2641. Operacionalização dos 

Serviços Administrativos. no elemento de despesa 33.90.30 

- Material de Consumo. no valor de RS 2.500,00 (Dois Mil e 

Quinhentos Reais) e no elemento de despesa 3l.90.39 -

Serviços de Terceiros de Pessoa Juridica, no valor de RS 

1.500.00 (Hum mil e Quinhentos Reais). 

Art 4' O responsável pelo 

adiantamento deverá apresentar prestação de conta junto à 

Divisao de Orçamento e Fcnanças (DOF). dentro de 1 o d1as 

d prazo de aplicação const2nte 

, ',·:e d'J '\ ; Jé.i !SC.S .. _._, 
nda r.ia <H HI d o C•.:.i <\F 

Tavares Maciel Filho - Cel BM 
o andante Gorai do CBMAP 
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PORI..A..BJA 

N' 044/08 - OAG/CBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bomberros Mrl~ar do Estado do Amapá. no uso das 

atriburçOes que lhe sflo conferidas pelo Decreto n• 0789. de 

17 de Março de 2006, Lei n• 0624. de 31 de outubro de 

2001 e regulamentada pelo Decreto n• 03547, de 14 de 

novembro 2001 

RESOLVE: 

Art t• • Conceder adiantamento de Suprimento 

de Fundos em nome do 2' TEN BM EDSON PINHEIRO DE 

ARAÚJO, matrlc~la n• 1486573. no valor de R$ 4.000,00 

(Quatro Mrl Reais). destinados a custear despesas mrúdas 

de pronto pagamento com Matenal de Consumo e Serviços 

de Terceiros. destinado a supnr necessidades 

admrnl5tratrvas da Divido de Capacltaçao de Recursos 

Humanos • DCRH, do CBMAP. 

Art 2" • O adrantamento concedido 

deverá ser aplicado no prazo de 60 (sessenta) dias, a 

contar da data do recebrmento 

Art. 3'· A refenda despesa deverá ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0101. Programa de 

trabalho 36 101 06.122.0001 2001 , Manutençao dos 

Servrços Admrnrstratrvos. no elemento de despesa 33.90 30 

- Material de Consumo, no valor de RS 1 000.00 (Hum Mil 

Reais) e no elemento de despesa 33.90.39 - Serviços de 

Terceiros de Pessoa Jurídica. no valor de R$ 3.000,00 tTrés 

mrl Reais). 

Art 4' O responsâvel pelo 

adiantamento deverâ apresentar prestação de conta junto â 

Divisão de Orçamento e Finanças (DOF). dentro d" 10 dias 

do prazo de aplrcaçao constante 

rência. regrstre-se e publique-se. 

~=t~~7~~~'~v S~J~ 
<J anie ,r ~" al do C·' .. ~ ". f 
avares Maciel Filho - Cel BM 
ndante Geral do CBMAP 

PORT AR I A 

N' 049/08 - OAG/CBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Amapâ, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Deetelo n• 0789. de 

17 de Março de 2006, Le1 n• 0624, de 31 de outubro de 2001 

e regulamentada pelo Decreto n• 0354 7. de 14 de novembro 

2001 

RESOLVE: 

Art. 1° . Conc.!tler adiantamento de Suprimento de 

Fundos em nome do 2' TEN BM FRANCINALOO SANTOS 

(DIÀRIO OFICIAL) 

nela. registre-se e publique-se 

__ J~~~~~pt· 3 de Outubro de 2008. 

:~ s \ I ,) asse. .>· . • .. ' :
, ,d~nt~ ~·rt r a l du C :';, ·.'\r 

I Tavares Maciel Filho-Cel BM 
andante Geral do CBMAP 

p_Q_R T AR I A 

N' 050/08- DAG/CBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Amapá, no uso das 

atribuições que lhe sao conferidas pelo Decreto n' C'789. de 

17 de Março de 2006, Ler n• 0624, de 31 de outubru de 

2001 e regulamentada pelo Decreto n' 03547. de 14 de 

novembro 2001. 

RESO L VE: 

An 1' • Conceder adrantamento de Supnmento 

de Fundos em nome do 1' TEN BM JARBAS FURTADO 

DOS SANTOS, matricula n• 1486981 . no valor de RS 

4.000,00 (Quatro Mrl Rears). destrnados a custear despesas 

mrUdas de pronto pagamento com Matenal de Consumo e 

SeMços de T ercerros. destinado a supro necessidades 

admrnrstratrvas e operac•onais da Divisao de Apolo 

Logístico· DAL, do CBMAP 

Art. 2" • O &drantamento concedido 

deverá ser aplicado no prazo de 60 (sessenta) dias, a 

contar da data do recebimento. 

Art. 3'· A referida despesa deverá ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0101. Programa de 

trabalho 36.101.06.182.0055.264 \ , Qperacionalizaçao do 

CSMAP, no elemento de despesa 33.90.30 - Material de 

Consumo. no valor de RS 2.500.00 (Dois mil e Quinhentos 

Reais) e no elemento de despesa 33.90.39 - Serviços de 

Terceiros de Pessoa Jurldica. no valor de R$ 1 500.00 

(Hum Mrl e Quinhentos Rears). 

Art 4° O responsável pelO 

adiantamento dever:i apresentar prestaçlo de conta junto à 

Orvrsão de Orçamento e Finanças (DOF). dentro de 1 O dias 

do prazo de aplicaçao constante 

.1 1::1~ :; ... ..; 

n dan: ~ ·M a l d o C: • · ,,r 
avares Maciel Filho- Cel BM 
ndante Geral do CBMAP 

~TA RI_!\ 

N' 052108 - OAG/CBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bomberros Molilar do Estado do Amapá. no uso das 

atriburções que lhe são conlendas pelo Decreto n' 0769, de 

17 de Março de 2006, Lei n:_ 0624, de 31 de outubro de 2001 

e regulamentada pelo Decreto n• 03547, de 14 de novembro 

DAS CHAGAS, matricula n• 1489031 . no valor de RS 2001 

4.000,00 (Quatro Moi Reais). destinados a custear despesas 

mrúdas de pronto pagamento com Matenal de Consumo e 

Serviços de Terceiros. destonado a suprir necessidades 

administrativas e operacionaiS da 9' Companhia 

Independente· COE. do CBMAP. 

Art. 2" • O adiantamento concedido 

deverá ser aplicado no prazo de 60 (sessenta) dras. a contar 

da data do recebimento. 

An. 3' · A relerida despesa deverá ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0 101 . Programa de 

trabalho 36.101 06 182 0055 2641 , Operacronatizaçao do 

CBMAP, no elemento de despesa 33.90.30 - Material de 

Consumo. no valor de RS 2.500,00 (Dors mrl e Ournhentos 

Rea•s) e no elemento de despesa 33 90 39 - Serviços de 

Tercerros de Pessoa Jurldir.a, no valOr de RS 1.500.00 (Hum 

Mrl a Ournhentos Reais). 

Art. 4' O responsável pelo 

adrantamento deverâ apresentar prestaçao de conta junto â 

Orvrsao de Orçamento e Fonanças (DOF). dentro de tO dias 

utels. contados do térmrno do prazo de aplicaçao constante 

no An 2' desta P. narp 

RESOLVE: 

Art. I 0 
• Conceder adrantamenlo de Suprimento de 

Fundos em nome da CAP BM IONETE ANDRADE DE 

OLIVEI'lA TRINDADE, matricula n' 470384. no valor de R$ 

4.000,00 (Quatro Mil Reais). destinados a custear despesas 

miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo e 

Serviços de Terceiros. destinado a supor necessidades 

administra tivas operacionais da 2' Companhia 

Independente I Comando Operacional da Capital • COC, 

do CBMAP. 

An. 2" • O adiantamento concedido 

deverá ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias. a contar da 

data do recebimento. 

Ali 3'· A referida despesa deverá ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0103, Programa de 

trabalho 36 101 06 182 0055 2641, OperaCIOnalização do 

CBMAP. no elemento de despesa 33.90.30 - Material de 

Consumo no valor de RS 2 500.00 (!lors mil ~ Quinhentos 

Rears) e no elemenlo de despesa 33 )O 39 - Servrços de 
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Terceoros de Pessoa Juridrca. no valor de RS 1 500.00 tHum 

Mrl e Quinhentos Rears). 

Art. 4' O responsável pelo 

adranlamenlo deverá apresentar prestaçao de conta Junto a 

Oivis~o de Orçamento e Finanças (OOF), dentro de tO dias 

úteis, contados do término do prazo de apticaçao constante 

no Art. 2" desta on 

se CiênCia, registre-se e publique-se 

-~~1;l~~~-~J 11 de Novembro de 2006. 

... r ~s o .. . " u ~ s·c . .; • --·· 
.a ndêH, ,: : t~r~ I é o C:-:\." 1\ t 
nl Tavares Maciel Filho- Cel BM 
mandante Geral do CBMAP 

PO RTA R I A 

N' 063/08 - DAG/CBMAP 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bomberros Mrlitar do Estado do Amapá. no uso das 

atnburçOes que lhe são conferidas pelo Decreto n' 0789. de 

17 de Março de 2006. Lei n° 0624 de 31 de outubro de 

2001 e regulamentada pelo Decreto n' 03547. de t4 de 

novembro 2001 

RESOLVE: 

An. t 0 • Conceder adiantamento de Suprvnento 

de Fundos em nome do CAP BM MÉO VANIR IBIAPINO 

DA SILVA JÚNIOR. Matricula n• 640492 no valor de R$ 

3.000,00 (Três Mrl Reais). destinados a custear despesas 

miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo e 

Serviços de Terceiros, destinado a suprir necessidades do 

Curso de Avaliaçao de Danos da Coordenadoria Estadual 

da Defesa Civil- CEDEC. 

Art. 2• • O adiantamento concedrdo 

deverâ ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do recebrrnento 

An 3'· A referida despesa deverá ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0101. Programa de 

trabalho 36 101 .06.122.0001 .2001 . no elemento de despesa 

33.90.30 - Material de Consumo. no valor de RS 2.000.00 

(Dois Mrl Reais) e no elemento de despesa 33.90 39 -

Serviços de Terceoros de Pessoa Jurídica. no valor de R$ 

1 000.00 (Hum Mil Reais) 

Art 4' O responsâvel pelo 

adiantamento deveré apresentar prestaçao de conta junto a 

Divisao de Orçamento e Finanças (DOF). dentro de 10 dias 

úteis, contados do término do prazo de aplicação constante 

noAn 

Ci?,. ·Jii SSOS .. '-' 1.. 1.> 

,n t? ~r~l doC fl u1 ~r· 
avares Maciel Filho - Cel BM 
ndanto Geral do CBMAP 

p_Q_B..I.J. ~ I A 

N' 059/08- DAG/CSMAP 

O Comandante Gorai do Corpo do 

Bombeiros Mrlrtar do Estado do Amapa, no uso das 

atribuições que lhe sao confendas pelo Decreto n• 0769, de 

17 de Março de 2006. Ler n' 0624. de 31 de outubro de 2001 

e regulamentada pelo Decreto n' 03547. de 14 de novembro 

2001. 

RES OLVE: 

Art. 1° • Conceder adrantamento de 

Suprimento de Fundos em nome do CAP BM MÁRCIO DA 

COSTA DIAS, Matricula n• ~52114, no valor de R$ 4.000,00 

(Quatro M11 Reaos), destinados a custear despesas mrúdas 

de pronto pagamento com Matenal de Consumo e Servrços 

de Terceiros. destinado a suprir necessidades 

admonistratrvas e operacionais da 6' Companhia 

Independente/Comando Operacional do Interior -COI do 

CBMAP. 

Art 2' . O adrantamento concedido 

deverá ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dras. a contar da 

data do recebimento 
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Art. 3' - A referida despesa deverá ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0103, Programa de 

trabalho 36.101.06.182.0055.2641. OperacionaUzaçao do 

CBMIAP, no elemento de despesa 33.90.30 - Material de 

Consumo. no valor de RS 2.500.00 (Dois Mil e Duzentos 

Reais) e no elemento de despesa 33.90.39 - Serviços de 

Terceiros de Pessoa Jurídica. oo valor de RS 1.500.00 (Hum 

Mil e Quinhentos Reais). 

Art. 4° O responsável pelo 

adiantamento deverã apresentar prestaçao de conta junto à 

Divisão de Orçamento e Finanças (DOF), dentro de 10 dias 

úteis, contados do término do prazo de aplicaçao constante 

no Art. 2• desta Portaria. 

,. t6 ~ ·:; ~. ' Jass:;.,.; .. ·. .. .-· 
no ante . ; arai do C· ,. ''· · 
I Tavares Maciel Filho- Cal BM 

ndahte Geral do CBMAP 

P O R..I.A..!tiA 

N° 060108- DAG/CBMAP 

.... 

\ 

O Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Mililar do Estado do Amapá. no uso das 

atribuições que lhe sêo conferidas pelo Decreto n• 0789, de 

17 de Março de 2006. Lei n• 0624, dle 31 de outubro de 

2001 e regulamentada pelo Decreto n• 03547, de 14 de 

novembro 2001. 

RESOLVE: 

Art. t• • Conceder adiantamento de 

Suprimento de Fundos em nome do CAP BM ANTONIO 

AMÉRICO BARBOSA DE SOUZA, Matricula n• 417483. no 

valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), destinados a 

custear deSpesas miúdas de pronto pagamento com 

Material de Consumo e Serviços de Terceiros. destinado a 

suprir necessidades adminlstrativàs e operacionais da to• 
Companhia Independente Comando Operacional 

Especial - COE, do CBMAP. 

Art. 2" - O adiantamento concedido 

deverá ser aplicado no pralo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do recebimento. 

Art. 3' - A referid<l despesa deverá ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0103, Programa de 

trabalho 36.10Ul6.182.0055.2641, Operecionaliuçlo do 

CBMIAP, no elemento de despesa 33,90.30 - Material de 

Consumo, no valor de R$ 2.500,00 (Dois Mil e Ou~ntoa 
Reais) 11 no elemento de dlespesa 33.90.39 - Serviços de 

Terceiros de Pessoa Jurldlca, no valor de R$ 1.500,00 

(Hum Mil e Quinhentos Reais). 

Art. 4' O 18SPOnsilve! pelo 

adiantamento deverá apreaentar prestaçto dle con!a junto à 

Divlslo de On;amento e Finanças (DOF)cde_ntro de 10 dias 

útei$, contados do termino do prazo de apllcaçlo constante 

ncia, registre-se e publique-se. 

,o aa:: ;Jds:1cs · . .. Jt 
ndaní~ .-.: ~ra l do c :.i .õ V ' 
Tavarn Maclel Filho - Cel BM 
ndante Geral do CBMAP 

pORTARIA 

N" 062108- DAGICBMAP 

o Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros MiÍitar do Estado do Amapá, no uso das 

atribuições que lhe sao conferidas pelo Decreto n• 0789, de 

17 de Março de 2006, Lei n• 0624, de 31 de outubro de 2001 

e regulamentada pelo Decreto n• 03547, de 14 ~e novembro 

2001. 

RESOLVE: 

Art. t• - Concedler adiantamento de 

Sup_rimento de Fundos em nome do 1' TEN BM QOA 

OSMARINO DOS SANTOS MONTEIRO, matricula n• 

(DIÁRIO OFICIAL) 

1486662, no valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais). 

destinados a custear despesas miúdas de pronto 

pagamento com Material de Consumo e Serviços de 

Terceiros, destinado a suprir necessidades administrativas e 

operacionais da Diretoria de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos • DDRH. do CBMAP. 

Art. 2• - O adiantamento concedido 

devera ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias. a contar da 

data do recebimento. 

Art. 3° - A referida despesa deverá ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0103, Prográma de 

trabalho 36.101.06.122.0001.2001, t.1anutençao de Serviços 

Administrativos, no el&mento de despesa 33. 90.30 -

Material de Consumo, no valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil 

Reais) e no elemento de despesa 33.90.39 - Serviços de 

Terceiros de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 1.000.00 (Hum 

Mil R&ais). 

Art. 4° O respons;lvel pelo 

adiantamento deverá apresentar prestaçlo de conta junto a 
Divisão de Orçamento e Finanças {DOF), dentro de 10 dias 

úteis, contados do ténmino do prazo de aplicação constante 

,J : . _; · ~, . fc::J~ .Jgssc:; 

c~i~;~r ~~:~~aM~~[;1F~~o~,g~,,~-M 
\ C ndante Geral do CBMAP 

P..2.!UA.RlA 
N" 063108- DAG/CBMAP 

O Comandante Gef'lll do Corpo de 

Bombeiros Mil~ar do Estado do Amapa, no uso das 

atribuições que lhe slo conferidas pelo Decreto n• 0789, de 

17 de Março de 2006, Lei n' 0624, de 31 de outubro de 

2001 e regulamentada pelo Decreto n• 03547, de 14 de 

novembro 2001 . 

Art. 1° - Conceder adiantamento de 

Suprimento de Fundos em nome elo CAP BM SANDRO 

OLIMPIO DA SILVA BONFIM, matricula n• 504122, no 

valor de R$ 4.000.00 (Quatro Ml Reais), destinados a 

custear despesas miúdas de pronfo pagamenlo com 

Material dle Consumo e Serviços de Terceiros. destinado a 

suprir necessid~dles administrativas e operacionais do 

Gabinete do Comando G'ral • GAB, do CBMAP. 

Art. 2" - O adiantamento concedido 

dever6 ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do recebimento. 

Art. JO • A referida despesa deverá ser 

empenhada na Fonte de Recurso 0.103, Programa de 

trabalho 36.101.06.122.0001 .2001. Manutençlo de Serviços 

Administrativos, no elemento de despesa 33.90.30 -

Material de Consumo, no valor de R$ 2.500,00 (Dois Mil e 

Quinhentos Reais) e no elemento de despesa 33.90.39 -

ServiÇOs de Terceiros de Pesaoa Jurfdica, no valor dle R$ 

1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais). 

At1. 4' O responstlvel pelo 

adiantllmento deveni apresentar prestaçto de conta junto à 

DivisJo de Orçamento e Finanças (DOF), dentro de 10 dias 

úteis, contados do 16rmino do prazo de aplicaçao constante 

,, ;! .i ~ ; -' :,J$SV . 

t:~nte · .: ~r~ l du C 
vares Maciel Filho - Cel BM 
dante Geral do CBMAP 

~ORT ARIA 

N• 064108- DAGICBMAP 

o Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado d9 Amapá. no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n' 0789, de 

17 de Março de 2006, Lei n• 0624, de 31 de outubro de 2001 
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e regulamentada pelo Decreto n• 03547. de 14 de novembro 

2001. 

RESOLVE: 

Art. 1' - Conceder adiantamento de 

Suprimento de Fundos am nome do CAP QOC BM ENG 

FREDERICO FONSECA FERNANDES DE MEDEIROS. 

Matrícula n• 705080, no valor de R$ 4.000.00 (Quatro Mil 

Reais), destinados a C1.•stear despesas miúdas de pronto 

pagamento com Material de Consumo e Serviços de 

Terceiros, destinado a su~rir necessidades administrativas e 

operacionais da Coordenadoria Estadual de DÓfesa Civil 

-CEDEC. 

Art. 2" - O adiantamento concedido 

dlevera ser aplicado no prazo de 30 (vinte) dias, a contar da 

data do recebimento. 

Art. 3•- A referida despesa dleverá ser 

empenhada na Fonte de Recul'5o 0103, Programa de 

trabalho 36.101.06.182.0061.2641 , no elemento de despesa 

33.90.30 - Material de Consumo, no valor de RS 2.500.00 

(Dois Mil e quinhentos Reais) e no elemento de despesa 

33.90.39 - Serviços de Terceiros de Pessoa Juridica, no 

valor de RS 1.500.00 (Hum Mil e quinhentos Reais). 

Art. 4° O responsável pelo 

adiantamento deverá apresentar prestaçao de conta junto à 

Divisão de Orçamento e Finanças (DOF), dentro de 10 dias 

úteis, contados do ténmino do prazo de aplicaçao constante 

no Art. 2" desta Portaria. 

de novembro de 2008. : 

'"' ;."?o~, ·)essos .. ..... · .. -
diin:;; ' 'Ara i do Cf; , l .'\f 
avarH Maciel Filho- Cel BM 
ndante Geral do CBMAP 

Secretarias de Estado 
' \ ' ~ ! 

ERRATA 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA 
OFICIAL 
No Diário Oficial de 19.01.2009 de n° 
4420, com circulação em 21.01.2009 
às 16:30 na página 11 onde se ler 
INFRAESTRUTURA leiase 
SETRAP. 

.. ~. . 
' 

(setrap_ ) 
Rõdolfo Fernandes da Silva Torres 

EXTBATO DE RESULTADO DE UC(TACAo 

~EefteNCJA : TOMADA DE PREÇOS N" 0281,2008· 
CPUSETRAP. , 
gyrQ_ : Serviços de ConMrvaçlo, Recuperaçlo e 
ManutenÇio da Rodovia BR-210, sub-trecho: lcm O- km 21, 
no nómento· km 3,24 - BrasU Novo - eetaca 162, 11m da 
6rea· urbana!Íun 21 - entroncamento "A" da BR - ' 166, 
ntaca 1 .060, no Munlclplo da Macapá, Eslado do Amap6. 
llfQ. : •a de mtnor preço" 
PROCEssO n• : 6.0000020/2008 
VALQR MAXIMO: R$ fiOG.041,30 (quinhentos t eels mil, 
quarenta e' um real a etr1nta centav05). 

600UIR(BAM O EOITAb_: 

ECAP ENGENHARIA L TOA COMPARECEU 

BESULTAOO: EMPRESA ADJUDICADA: ECAP 
ENGENHARIA L TOA que apresentou proposta no valor R$ 
494.845,37 (qulrtro~entos e noventa t quatro mil, 
oitocentos e quananta e cinco reais • trinta_ • ute 
centavos), considerada vantajosa para a Admtnrstraçao 
Publica. 

o Relatório da presente ~ao encontra·•• disponível 
para vista.. 

-----~--~-~-------------------------1 
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PORTARl\ 
P) 231/lOO&SF.I'\f 

O CHlFI:. DE G.\811\ETE 0.\ l!I.FRA-fSTRtm 'RA, nn u<O dt 
J UU olrohulçOts lrg11s, e trndo rm >lilo o ltor da \ulorizoçlo 
n' 003.'2008 l'CO.~VI'\AF•'SE~F. 

RESOI.VE: 

~r1- I' Dtso~aor o str>odor EUCIO f'OST A CAMPOS. 
R<>poaú>tl por AtlvldodtJ, '\l>tl 111, lCO:o;VJNAt/SEl'IF, 
Código CDI-3, lotado ntlll St<:retona, poro ,. dtdocor dt 
Macapá. ~edt dt '"' llribulç6ts. otf oos \flNICfPIOS DI:. 
LARANJAl DO JARi E VITORIA OOJARI, no perlodo de I' I 
18/11/2008. com nhjellvo dt prorrdrr o tnuminbtnouto da 
dorumrntoclo rtftrtnlt aoo Con•ln•oo OJl'lOOS
SE!NFtr .. \l.loronJ•I dn .Jari t 009/2003-S[I' FIP \1. VIIOrlo do 
Jari. 

2' - Rc:\'oe;tdu ._,. disposlcOe:s cm cootr, no. 

Sl::CRl.IARIA DE EST\DO DA ~FRA-ESTRL'TLRA, tta 
~htop6, 1211112008 

E.DILSO' CO~ENA 
cnm: DE éjbiN'crr~~t.'lt· 

PORTAR.!.\ 
(PJ 23212008/SE!'\ r 

0 CHEFE OF GABINETE DA INHIA-ESTRUTURA. no uill dt 
suas atribuiç6t:S leg•is. e trndo em vista o tror da Aatorb.açlo 
n' lt812008- :-.u-ICOAfiSEI'F· 

RESOLVt;: 

Arl. I' -Oui~aar o m>idor JOSE DAS GRAÇAS BARBOSA 
SOl V., T!•nko til EdificsçO<J, ptrttnttntt 10 Quodro dr 
Prssoal o\livo Permontnlt do f.r TerroiOrio Frdnal do 
Amop6,paro st dtslotor dt Macop6, stdr de •uos llribuocO<>, ali 
oo ARQLIIPÉJ....\GO 00 Bt\ILIQI 'E. \IVNlCIPIO DE 
~HC\PÁ-AP, oo ptrlodo dt 02 t 1).1.11.'2008. tom objr~•o dt 
fiscalidr obru de con>lruçln do pts-.ortlo da Yllo do Boonliul, 
Trapiche dA Vllo do Ll>ranltolo e puSirtlo da lotolodadt dt 
ltamatatuba. 

SECRETARIA DF ESTADO OA !NFRA-LS fRllfl'R."· rm 
\latapi. 27/1112008 

tDILSO:~ CLRO PE~A 
-CHEFE D~ETEISF~F-

PORTARIA 
(P) 23312008/SI::IW 

O CHEFf. DE GABf.'I'ET[ DA lf\iFR~- t·STRlTI•RA. nu ouo dt 
tua' atribUit3ts ltgais, c tudo tDI "i.sla o •~ da Auloru_açlo 
n' 107/200S- 'ilFICOAFISEINF, 

RESO! H : 

Art. I' ·Dtticnor o stnidor PAULO (.ELSU DE ll~1 \ 1\FRY, 
E ngrnbr-iro l'ltil, loudo Rt1fl S«rtt~rlt. para K dtl.ottr dt 
MocopA. "d' dr '"" ortibuoçoco, 111 ou \1l'NICIPIO DE 
\ \1AP . .\-AP. no perlodo dr 21 6 1:11 112008, com objtii'O dt 
liiuliar obru dr rrformt n1 [!cola Uradual llcanqut Diu. no 
rdtlido \tun1dpio. 

'ECRETARt ~ 0[ f.ST <\DO D.\ l'tll\ ·[STRl:TIJR..\, tm 
Moupt, 19 11 '2008 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARlo\ 
(P) 23412003/Sr.NF 

O CIIEFE OI: G \8NETF: DA I'IFRA-FSTRCTURA, no UJO de 
suas a l ribuiç6ts ltgais, t ltndo tm \IIJCI o ltor da Autorluçlo 
n' 10612001- NUFICOAFISEINF, 

RESOLVE: 

~rl I' -Dui:nar o stnidor "T.LS0:-1 FER'IANDO FARIAS 
ORASILIE:'ISE, Enaenheorn I i•·ol. Chtft oi< 
lfnldodtl'in·r..t.I"'F., Códo~o UJS.I. looado atsll Srcrttaria, 
pan it dolocar dr '11u:apá. \tdr dt ~un alnbu•çOt~. alf ao 
\ILNICJriO Ol \IAZAGÀQ.,\r, d" 1911 1 1200~ • cum uhJ""" 
olt fiKJii7.tr os nbru dt tnnmutlo do lloo•o Prtdoo do ['Colo 
l:.llldua.J riQDtlrO. :\~unllmtnlo Piqurll.M"' DO .-e(rridn 
~lunotfpoo. 

2' - Rt•OG•dn os dupo>içOu rm tonlrAno. 

SECRETARL<\ DE ESTADO DA l'oTRA-EHRl:TI'RA, tm 
Mouot. 171111211111 

EDILS0:-1 CO~ENA 
-CHEFE DE o/f"l\ETE/St:M· 

PORTARIA 
IP) 235.'200!1/SF'I'IF 

O CIIEFE DF. CABI'IETE DA NFRA-FSl Rl TIIIIA, no""' dt 
\UU atrJbulçôt'J lqats. t ttndo tm tiltl o tror da Autnmaçlo 
o' 110/2003- ~t:r·roM··sEI'IF, 

RF.SOJ.Vf: 

Art. I' -Da~~tnar o srnidor JOSÉ ROBERfO DE M!\TOS 
RI(;ARDIJ\0, E"arnhdro Civil, Rupoou.htl p.or Ali>~dad<~, 
Nn:DISFINF, (6dl~o CDI·l, loradn ntslo Sttrrllrit, poro R 
dcslotAr dt Maupi, stdt dt •uas llrobuiçllt>. llloo \1! 'NICIPIO 
DE P[DRA DRAN('A DO .\\1\PARf-AP. no dia Oltll/2008. 
rnm objtlivo dt fi•cahur nbro• clt rtformo do Unidadt \1~<11 dt 
Sooidt. do rtftrldo Muni<! pio. 

SECRETARIA Ot'LST.\000!\ l~FRA-F.'\TRl flRA,tm 
\loupi, 2&'1112008 

El>ILSOI\' CO~l 'iA 
CIIEI't DE ~'lliEISEN~ -

PORlUUA 
(P) 2J61200S.SEINF 

O CIIEFE DE GABII\'ETE DA INFRA-F.STRtrll.IRA, no uso dr 
suoutrlbulç6to l~ois. t ltndo tm 1ista o lror do Aulnrl:uçlo 
n' 11112008- ll,t:fi'C'OAFISEI\F, 

IU:SOL\'E: 

Art. I' -Dtll&nor o sor•ldor lll17. Fflll'E DA SILVA 
TRAVASSOS, f.n=cobtlro Civo~ Cbrft do !;nidodtll'iUFISEINF, 
C6digo CDS-1, lo11do nulo Strrturoo, poro sr dulocar dt 
Moropi, stdt dr suu llribuiçõrs, 11l ao Mlil'ilCÍPIO Of. 
L\RANJAI DO JARI-AP. no ptriodo dt 02 I 04fl212008, tom 
ObJtCivo de fbcaliLir obru dt rtforma da fKola Estad:ul Sôuia 
Htnnqut BtrrtiO, no rtferido MUDI(ipao. 

2' - Revogodas 11 disposiç6t• rm ronlrirlo. 

SI:.CRJ:;TAIU.\ DE f.sT\.DO D \ I'IFRA-f.~TRl:rtiRA. tm 
Moupi. 28'1112U<•8 

EDIL~OI\' C~- PEJ\A 
-CHEfE DE ~~EISENf· 

PORTAR!.\ 
(P)2371100 ~UIIof 

0 CIIEFE DE GADI"'ETE 0.-\ INFRA-ESl UUTLRA, no uso dt 
suasatribulçOul~ais, t lendo tm "'" o ttor do Aulorluçio 
n' 10912001- 'll'F•CO.\FISFI:>F, 

RESOLH: 

Ar1. I" -Orso&oor o wmdor J~~ ROBERTO DE \1ATOS 
RIC:ARDI'IO. hcrnh<iro (i,.l, Respoao!HI por .\llvldadt<, 
'\lFO:S'f.NF, (lkhgo CDI-l, lotado at.•ll Sttrtlarla, poro st 
dulutar de \1oup,,-.. dt rit soou llribuiçõu,ll! ao \IJ"o/J(.IPIO _ 
IH AMAPÁ-AP. no ptrlodo dt 27118/11111008, •ono objeli•o dr 
listal•z.ar obrn dr ••••lruçlo do 'lovo Prfdlo do E.E. Ro<endn 
"\udmcnto Ftlbo, COID OJ ulu de: aula, tdmlalstratlo t 

oluJanouto ptro profcuoru, no Comunidadr dr Piquii, 
con\truç-lo do ~0\'0 Préd.ío da E.F..Cruutro, c:om 02 salas de aula, 
•dmimtlraçQo t tlnjtmto to ptn prorc.ssoru 01 Cumunldadt de 
CnuA"Iro. no rrrcrido \1unidrun. 

l' RHOCOdll " dosposocOrs '"' rontrtrto 

~I'CRF.TAkiA llt; l;:;l.\DO D.\ f.'I}.R<\·FSI Kl rn•RA, tm 
M ottpi, 25 'li '2008 

F.OILSO"' Cf~U fE'IA 
C I n: DF. ~~~'SE:-~·-
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,..... 
I Autarquias Estaduais il 

~-- --
~tituto do Meio Ambiente ) 
Djalma Vie1ra de Souza 

PORTARIA 

(PlN' 00312009 • UPEIIMAP 

O DIRETOR PRESIDENTE 00 INSTITUTO 
DO MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atrlbulçO.S que lhe 
.ao conferidas pelo Decreto de n• 42e1 de 29 de deumbro 
de 2008. 

RESOLVE: 
Art 1' - Des~gnar os se!Vodores MARCOS 

PEREIRA DE ARAÚJO. Gerente de Nudeo RegiOnal Ba~oque, 
FG5-2. FABIANO SERRA PENA Anakste de Sislemas e 
MAURO DO ESPiRITO SANTO DA SILVA. Moton&la Flwoal a 
voaJarem da sede de suas atrlbuoÇOes MacapáJAP até o DIStroto 
do Arqu•pélago do Barkque/AP, com o obJelrvo de Desenvolver 
Alovldades de Demandas Relacionadas a lnvas6es, Vosloroas, 
Foscalozaçac> das Areas Uobanas e RUillos. Operacoonalizando 
os Cred<los de Benefa.inos em Exec.JçAo e selecionar novas 
famOias referentes aos Oualto PrOjetos de Auentamentos das 
Ilhas de Mannhe1ro, Curuá. Franco e Bngue No ptrlodo de t5 
• 30 01 2009 

cootrâno 
M 2" - Revogam-se as alsposoções em 

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO 
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAM TERRITORIAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ -IMAP 

Ma 2009 

Ooretor Presidente. 

PORTAR I A 

(P)N' 00412009 • UPEIIMAP 

b DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DO MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atrlbulç6es que lho 
sio confe ridas pelo Decrelo de n•. 4291 de 29 dt dezembro 
dt 2008. 

R ES O l V E: 
Atl 1°- Desognat o servidot, MAX ALMEIDA 

DE AZEVEDO, T6cnlco Agrlcola, a VO&J&r da sede de suas 
attobuoções Macapã/AP alé a Margem Esquetda da Rodovia 
AP-{)70, Para RoaUzar Vostona Rural. sem Onus par;, o lnst~uto 
No dia de 15 01 2009 

contr6tlo 
Art. 2" - Revogam-se as doaposoções em 

GABINETE 00 DIRETOR PRESIDEN 
MEIO AMBIENTE E DE ORDENA 
ESTADO DO AMAPÁ -IMAP 

Ma 

Diretor Pl't$ldtnte. 

ÚPEM ) 
Alei r Mary Sampaio 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N' 00112009 -IPEI,I/AP 

O Dirtlor Gtrol do NSnTUTO DE PESOS E Mfi:ICOAS DO 
AMAPÁ • IPEMIAP t est. Pregoeiro, designado tlrt* dt 
Portlrtt n' OO~AB/IPEM-AP, de 15 de _,o de 2009 
levam ao contoeomeniD aoa onteresaados QUe. na forma da Le1 
lO 520. de julho de 2002 e com lljlll~ subsldll\na da Leo Fed«al 
~ 8 666/93 e suas a 10raç6es po5tena<es far.l realzar lc!laÇao na 
rnodaidade Preglo PrHoncial do ~po menor pteço que oem por 
oC,eiO a Aquls~o de 12.000 l®.t mlll litros de Gtaotlna t 2.000 
tdols moi) litros de O•eo Oo-l, de tr~ a ••ender a ltoca dt 
ve;o.Jios aulomc:otCW'es éo IPEMtAP. <11.1ran1e o exe-ciclo de 2009 A 
refortda locotaçêo ocorrerá no DIA 30 DE JANEIRO DE 2008, h 
15:00 horas (horino locol). na sala da Comos.Yo Permaroeru dt 
Loci13Çio. soto a aveno:~a J\JJIY10 &tges doo Oh-a. •:as - ~o 
Lãza<o rata odade 
O EdoiDI completO e seus ane>os encontram-se no -.te 
'!!'"'H lt>en\ ap ~ b( e na CPL1PEM-AP no e'lde<oça acma 
ctado. de seg~Jnda a eexta·falra no horano daS 08 00 és 12 00 e 
daS 14 00 és 18 00 ror.s Caoo os n•e<a&saOos ~rem pola 
~ do 00'~ ~lo •aze• clispasolYO de a.~ co 
dados para ';<avaçk ao metrrO e toem WT'O es:a:r.os a 
d•sPOSiçlo a Quaosque< ov:ros esaweomeneca necrssa:-:a 
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~@~E=A============~ 
Josimar Peixoto de Souza 

AVISO DE LICITAÇÃO · P REG À O 

A COMPANHIA OE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
CEA,REALIZARÁ PREGÃO A SEGUIR DESCRIMINADO 

PRqcEsso .,. oo112oos 

PREGÃO PRESENCIAL N-.0011 2009 

TIPO: Menor preço 

OBJETO: Aquisiçlo de material elétrico para manutençao 
de rede de distribuiçio do Munlclplo de Macapa e 
Localidades do Interior do estado para janelr012009. 

LEGISLAÇÃO: Lei f ederal n• 10.520/2.002, 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO 
PREGÃO: A sossão pública para credenciam~"'to e 
realizaçlio do referido preglo sera realizado no dia 
14101/2009, b 09:00 na sala da CPL I CEA. sito a Av. 
Padre Júlio Maria Lombaerd, n' 1900. bairro do Santa Rita, 
na cidade de Macapã- Amapã. 

O EDITAL na Integra: estara a c:!isposição dos 
Interessados no seguinte endereço •. Av. Padre Júlio Maria 
Lombaerd, n• 1900, bairro do Centro. na cidade de 
Macapa- Amapã, onde poderão retirar o Edital, mediante 
Identificação, endereço, número de telefone, lac-sfmile « 
/ou e·mail e CNPJ ou CPF, no horâric das 8:00 los 11:30 e 
das 15:00 ás 17:00 horas. 
Os interessados deveram apresentar f'en Drive para retirar 
o Edital. 

Macapa, 02 de janeiro de 2009 

A~DA Pre<~oe~~2008-CEA 

AVISO DE LICITAÇÃO • P R E G Ã O 

A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
CEA.REALIZARÁ PREGÃO A SEGUIR DESCRIMINADO 

PROCESSO N° 00212009 

PREGÃO PRESENCIAL N'.002/ 2009 

TIPO: Menor preço 

OBJETO: Aquisiçiio de Postes de Concreto para 
substitulçlo aos de madeira. 

LEGÍSLAÇÃO: Ltl Federal n' 10.520/2.002 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO 
PREGÃO: A ~easlo pública para credenciamento e 
reallzaçlo do referido pregao ser.i realizado no dia 
15101/2009, b 09:00 na sala da CPL I CEA, aitCI a Av: 
Padre Júlio Maria Lombaerd, n' 1900, bairro do Santa Rita, 
na cidade ele MacapA· Amapá. 

O EDITAL na fntagra: estara a disposlçlio dos 
Interessados no aegulnte endereço .. Av. Padre Júlio Maria 
Lombaerd, n• 1900, bairro do Centro, na cidade de 
Macapã- Amap,, onde poderio retirar o Edital, mediante 
ldentlflcaçlo, endereço, número de telefone, fac-slmlle e 
/ou o-mall e CNPJ ou CPF, no honlrio.das 8:00 ás 11:30 e 
das 15:00 41 17:00 horas. 
Os interessados deveram apresentar Pen Drlve para retirar 
o Edital. 

Maca pá, 02 de janeiro de 2009 

@DER JUDIÓIIRui) 

@l?.~nal ~egional Eleitoral ) 
Des: Canno Antônio de Souza 
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P()RTt\RIA N." 1()/2()()9 

O PRESinF.NTE EM EXERciCIO 00 TRIOLINAL REGIONAL 
ELr:tTORAL DO AMAf'Á. no uso das otnh<nçl\c:' legai< que Ih< silo 
eonfcr1d"' relu Art 16, XXXII. do Regimento lnltl'll<> tb1o Cune, c 
tendo em \'tSI3 o C4lnlido nas Ponarras n"s 21650 21709. 21404. 
21424 c ]1(>9}/200K - CoPfTJAP. 
RF.SOLVE: 
1\rt. I'- Autoriznr. a substtluiç:1u do~ .luf7t.'S Eleirorftis ahaixo 
rclacionad~. confomle os eri~os indicados 

C•RGO PERIOU 
SUDSTITLT fiTULAR o meti\· IJJOa 

o o 
CARLOS PAULO 20112108 

f[kNANO ÇESAROO 11.17 A KH'ESS li ' 
o~nv.-.. VALE ELF.ITOR 06101109 o 
RA\1QS MAOUH.t\ AL 

CAKLOS JOst 
FER"'A!\0 OONifAt:l 07A Hnss 9" 
O Sil VA O LIMADA JUIZ 24/01109 o 
RAMO~ M.HA ELEITOR 

AL 
HFAALOO 

~--~ôi\1F. LUIZ 20112108 
NTODA OR.On JUil A RF.CFSS 4• 
COSTA ELEriOR 06101109 o __ .. _ .. _ --HER.\LOO 

NASCIME lt!IZ 07/01 A 
NTOOA l.iROTI JU17 31101109 I·CU\S 4• 
COSTA El EITOR 

~ 
S<LOt 

FERRLIK·I JUIZ 10112/08 R~l tS> 
OA ~~~ VA l:UJTUR A O 

AL 06/01/09 
EOUARUO ÍOII2108~R-E-C-ES-S-I----1 
'IA VARRO JUIZ ~ O E )• 

MAr'HArl() tlEtTOR OS/02/(JI FERI"--' 
AL 

M4RCONI 

SUELI MARI~HO 05 ,\ F~.R1<S 

rt:REIR:\ PIMF.I\ TA JUIZ 24/01109 
fiNI ELEITOR 

AI 
An. 2"- Publique-sê e r<gistre·se. . 
Gabirn:le da Prc<i~n<:ia do Tribunal Regional !;leilr>ral do Amapa, 
em 08 de j aneiro de 2009 

(A) Desem~argador EOINAROO MARIA ROORIGIJES nr: 
SOUZA 

PORTARIA N' 01712009 

O PRF.SIDENTt l.lO mlfll lN.Af REGIONAL ELEITORAL DO 
AMAPÁ. no '"" das lllribuiçõc:s leg•is que lhe silo conferidas- pelo 
Ar L 16. XXXII, do Regimento Interno dc:s~ Curtt. e lendo em vista o 
oootodo na< Purtarias n's. 21265, 21594. 21458. 21714, 21.17612008-
GPfTJAI', 
R ESOLV~ : 

An. I' • Autorizar. a substituiçao do Juil Eleitoral abai.•o 
relacionado, conforme os riodos :,:in:::~;ic::ad:::""~·-..---.----

rrKioo CARGO 
Sl'DSTITll TITLLAR o moti" zona 

o o 
ELWSA ROGERIO 

OA!.Il.\"A BUENO DA 12i01 A I i!R I.\S 
MLINIZ COSTA JUIZ 18101109 

FUNFA~ [LEITOR 
AL 

U117 KOGtRIO 
NAZAREN Al 1ENOOA 19.'01 A FF.ItlAS 

o rosrA Jl'IZ 26101/09 
UOR<iES FUNFAS fJ.FJTOR 

IIAtiSSl:.L AL 
ER 

l\~t\ ROOF.RIO 
!..(I('! A UUt~O DA 27//01 ~ FERIAS 

AI.RCQUC (OSTA JIJI7. 05102109 6" 
RQIJE FUNI'AS ELEITOR 

BEZERRA ..l 
F.Lf:t'SA KOUtRIO NlX t:SS 
OA~II V4 BUENO O.'\ 06102 A o. 
MLNIZ r'OSTA JUIZ 08104109 r. RIAS 

A!NFA~ EWTOR f'Ol.GA~ 
AI. 

Art. 2~ - Publ ique-~e e registre -se. 
Gabinete da Prcsi~cncio do Tribunal Rt~ional lilciu>ral ~Q Amapfl 
em 13 de janeiro dd009. ' 

(AIIXscmhar~a<loc CARMO ANTÓNIU DF WlZA 

PORTARIA N-01812009 

O PRESID~NTE 00 TRIBIJN,\1. REGIONAL EI.EITOR,\ l DO 
AMAPA, no uso das alrihui<;O.. legais, que lhe slo conf"illas pelo 
art. 16, XXXII, do Regimento In lemo desta Cone, c lendo em vista u 
contid<> no P.A. n• 236. Classe IV. Pmlncoli7.adO sob o n' 5041/2007. 
<. 
Considerando a ine<t<l~ncio de C~r~:o de: Ofocial de Justiça nos 
Quadros de P~soal da Justiço Fleitornl, 
Considerando o qll\: rcsluu decidido na 64' Sesdo Adminim>~i,·• 
OrLiimiria reali1ndn tm 16 de d\!.t:cmhro de 2008. 
RtSOLV!;: 
Art. 1' . Oficoalizar • dcsignaçao do servidor r<quo.•ilodu RAIMUNDO 
ALMEIDA OARUUSA. para exercer. em car! lcr exccrciooal. as 
funçl\l:s de Oficial de Justiça ad"hoc. na Jurisdiç-olo Ja l i ' 7.ona 
l: itllur•l. sediada em Sem do Na.io, a partir do dia 2611 112008. 
An. 2•. Publiaue-sc e r«.istre-~..: 

Pág. 09 

Gahinelc da l'rc-sidcneia do Tribunal Rc~ion al [kotoral do Amapá. 
em 14 de jancml de 2009 

lM Desembargador C ARMO ANTÓ'ifO DE SOliZt\ 

GABINETE DA PRESID~NCIA 

RESOLUÇÃO N" 463/ 2008-l)AP 

Dispõe sobre o D iá rio do Justiça 

Elelrônico do Tribuno! de Justiça 

do Eslodo do Amopó e dó oulros 

providências. 

C TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

AMAPÁ. no uso dos p rerrogolivos que lhe sõo 

conferidos pelo 01190 125, § 19• do Co~slilu içõo de 

Repúbl oca. pelo Dec:clo IN! n° 0069 I 199 I c pelo 
c r11go I 3 . de seu Regimento Interno (Rewluçõo n• 

006/20031. 

CONSIDERANDO o dever de o lingir·se os 

objetivos 1nsculpidm • no Conslituiçõo Federol, 

concernente ó rowóvel d uração do procesw e aos 

,..,eios que goronlom o celeridade de suo IJomiloçõo, 

bem como o observõncio dos Pnncipios do 

Publicidade, do Eficiência, do Simplicidade e do 

Economia dos Aios Processua is. 

CONSIDERANDO o disposto no porógrofo 

unoco do o rl. 154 do Código de Processo Civil. 

o herodo pelo l ei n° 11.280, d e 16 de levereiro de 

2006, e no lei n° I 1.4 19 . d e 19 de dezemb ro de 

2006; 

CONSIDERANDO que os recvrws 

tecnológicos o luolmenle dispon:veis permitem c 
publicação dos elos 1udicioos e odmin1slra livos nc 

Rede M undial de Computadores com segurança e 

celer idade. 

CONSIDERANDO. • finalmente, o que 

e~lobelece o Le1 Esloduol n° 1.266. de 21 de 

oulubrro de 2008, e o que restou decidido no 473 ° 
Sessão O rdiná rio do Pleno Adminislrc livo deslo 

Corle, teolizodo em 12 de novembro de 2008. 

RESOLVE: 

Art. I 0 Regulomenlor o luncionomenlo do 

Diário do Jusliça Elelrõ nico como órgào de 

comunicação oficial do Poder Judiciário do Eslodo do 

A mopó pera pvblicoçào e d ivvlgoçào dos olos 

processuais e editois. 

§ 1°. O D,ó rio do jusliço Eletrônico subslitvi tá 

o Diário Ofic ial do Estado do A mopó poro a 

finalidade d e publicação e d e d ivulgação d e que 

cuido o 'capul' desle artigo, sendo veicula do 

g ro luitomenle no sítio do Tribunal de Jusliço do Estado 

do Arnopó no rede mvndicl de comoulodo·es 

§ 2'1. N o inlerslicio de lrinlo dias, conlodos do 

publicação deslo Resolução, os publica ções e 

d ivulgações referid os no ' coput' dcsle orligo 

ocorrerão n05 versões impressos e eletrônicos, no 

Diário Oficial do Eslodo do Amopó, prevalecendo, 

poro os efeil05 de conlogem de prazo e demois 

implicações processuais, o conteúdo e o publicação 

do versõo impresso. 

§ 3°. Em cumprimento ao § 5° do orl. 4 0 de 
lei n° 1 1.419/2006, o p resenle Resolução será 

pub licado d ioriomenle, pelo prozo de lrinlo dio.s 
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consecutivos, no Diá rio Oficial do Estado do Amapá 

poro amplp di"ulgoçõo oos " intere~odos 

§ 4". Ao te rmo do período mencionado no 
parágra fo a nterior, os publicações e os divulgações 

de que treta o 'coput' desre ctligo serão oficia lmente 

veicula dos apenas no Diário do justiç a Eletrônico, 

poro todos os efe itos legais, cessando o s publicações 
pelo imp<enso Ofic ial. 

Art. 2". As edições do Diário do justiça 
Ele trônico do Tribunal de Justiça do Amopó serão 

assina dos d igitalmente , a tendendo aos requisitos de 

o ulenlicidode , integridade. validade jurídico e 
inte roperabilidade do Jnfro·Estruluro de Chaves 
Públicos· Brasile iro - ICP·Brosil. 

Porógrofo único . A Presrdêncio do Tribuno! 

designará os servidores titula res e substitutos que 

assina rão d ig itolrnen:e o Diário do justiça Eletrô nico 

Art. 3". A responsob ilrdode pelo conteúdo do 

mo terio l reme lido à publica ção é do unida de que o 

p roduzru. 

§ 1" Cabe à unidade orodutcrc. oté os 

dezesseis hera s dos d ias úteis. o encominhcme nlo 

do s resenhes pera publicação no edição do Diário 

do justiça Elellônicc do dia útil suoseqücnle 

§ 2". Os expedientes nã o poderão sofrer 

modifica ções 0\J supressões , após o e ncominhomenro 

à publicação, demandando novo publicação poro 

eventuais retificações, renovados os prazos. 

Art. 4". Considero ·se corno doto do 

publicação o prime iro dia útil seguin te oo do 

divulga ção do info rmação no Diário do justiça 
Ele trônico !Art. 4°. § 3°, da lei n° 11 419/2006). 

Art. 5°. Compe re oo serviço de Tecnologia do 

Informa ção do Tribuna l de Jusriço o manutenção e o 
plena funcionamento dos sistemas informctizodos. 

bem como o disponibilidade do sit:o do Tribuncl de 

Justiça do Estado do Amcpó na rede mundial de 
computadores, internet. 

Art. 6". Os d irei tos curareis e de publicação 

do Diário do justiça Elerrõnico perlencem ao Poder 

jud icrário do Estado do Amapá . ficando oulorizodo 

suo impressão. mas vedada o comerciolizoção. 

Art. 7". Os ca sos omisi.os serão rcsolv.dos pelo 

Presidência do Tribunal de Justiça o u pelo 
Corregedoria-Geral do jusloço, confo<me 5uos 

respectivo~ competências 0\J' olri,buições . 

Art. 8°. Ficam revogados m disposições e m 

contrá rio. 

Art. 91. Este Resolução entro r6 em vigor no dia 

do suo publicação. 

Publrq ue·se. Registre-se. Dê-se ciência e 

c umprc·se. 

G a binete do Presidênn, o , e m 19 de nove mb1o 

de 2008 . 
' 

l\,.,."" 
Dcscmborgcdor AGO"T•• RIO JUNIOR 

,;~R 

TRIBUNAL PLENO 

MA."iDADO DE SEGURANÇ,\ :-1." 1.361/2009 
Impetrante: EDIVALDA DA SILVA MOUSINUO 
Advogado: MANOE l, DA COSTA MACIEL 
Informante: PREFEITO MUNICIPAL DF. VITÓRIA DO 

J ARI 
Relator~ Ocscmbargador (..'.R.\·10 ANTÓ:--110 

"EOIVALOA DA SILVA :\ IOUSINilO, por meio de 
ad'vt•g~ldo. impetrou Mandadn de Segurança. com ex:pr~sn 

1><XIido de: liminar. contr.t :ltu supostamente ilegal c abusivo 
j>nltocado pelo PREFEITO MUNIC IPAL DE VITÓRIA DO 
J ARI. que, mediante o Docrcto n • 008. datad<t de O~ de 
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J31lcim de 2009, tomou nula a chamada da impetranre para 
ingres.•o ao çargo público de agente de vigilância em s:nide 
rcsulranre do Concu,;o Público n.• 001 '07-PMVJ !, to depois 
de já ltr lomndo posse c se encnntr.tr em eAL"n..:icio desde 
<etemhro de 2008. 

Alegou que o nh;ctiv<> do ato pmticado é o de colocar 
outl'3 pcsso:t e m sua respectiva vaga. por meio de contruto 
at.l rm nistrnt ivo ou rema ncjando de outrd função para 
desempenhar em desvio de função. 

Auuziu que o fundamento cnnc-..mcnte a não publicação 
do edira l de convocação do referido cargn público, do qual se 
valeu a autoridade indis itaúa coatord. não merece prosperar, 
uma vez que rd crido documento foi publicado nas 
de-pendências dos órgãos puhlico< daquele município {mural c 
fórum d a comarca). Até porque, se-gundo afinnou, não existem 
jornais ou qualquer ourro meio de coonunicnçilo nesse sentido. 

Esclor.:cc;u que o concurso público foi realiz;>do hc,.· anccs 
do pleito clcicorat e 4ue já havia préVisão legal PJ• > n 
preenchimento de tal curgo. 

Alegou que dc<de que teve seu direiro violado. pela 
decisão da autoridade coatora, v<.'lll tentando buscar uma 
solução junto> '"' gestor no Município, 'não lograndn êxitn, pois 
sequer foi r.:cchida pela referida auroridade, mo tivo pelo qual 
resolveu recorrer ao Puder Judici:irio. 

Asseverou que o rcferidn ato .ulrniniscracivo encontra-se 
eivado de arbitrariedade c ahuso. ra1:'rn pela qual deve ser 
considerado inválido. eis que emitido em desconfonnidadc 
com as rcgms jurídicas 

Em <eguida tez onc;urS<.\cs à C'nn<co rui<;:in Fedem! c ri 
junsprudéncia. par:~ ao final requerer: al a concessão da 
medida Hminur. sem ouv'r a outra pane. vtsando a imediata 
cassaçao do ato il::gal, onanrendo a impecrante no exercicio 
efetivo do cargo de >inha ocup;ondo. bem como o pagamento 
de su:rs remunerações durante o pcriodo em que csrcvc 
al"a_<tada; b) no mérito, o concessão defin itiva da o;eguranç.1, 
mamendn-sc a liminnr. c) o beneficio da gratuidad~ judi<iária, 
ou C3.'<l não st::ndo csrc o r.ntendimcnto, que as custas ~jam 

pJgas ao final. 

Instruiu o pedido com cópias dos seguintes documentM: 
a) procunrç:io; b) documentos pessoais; c) decrcro de 
nuonca~ào: d) termo de posse; c) cópia d<t ediu.l de 
convo.:nçüo: f) documento de aprcscntaçiio; g) Decreto n.• 
008/1009; c h) escala de funcionamento da unidade em que 
exerci.,n a atividade (fls. 09121 ). 

É o rclutório. 

_ Antes -de decidir acC"rca do pedido liminar, manifcsto·nre 

sobre n pedido de gratuidade judiciâriu, dizendo o scguincc: 

A Ld n.' 1.060!50 (Ler de Assistencia Judiciária) prcvc. 
crn seu art. 2.f'o, pa-ágrafo único, o conceito de: necessitado. 
bastando que o rcquerence declare sua si tua.;Jo tle pobreza 
lega l. pant que, na ausCncia de prova c tn contrório. sejn·lhc 
garamida a srJtuidadc judiccána. Esta lei. em seu an. 4.". ~ 1.'. 
crigiu em fuvor do requerente autêntica presunção iuri 'f 
tantunr de veracidade quanto ao conteüdo de sua doclarJçào. 
C'on fi ram·s~ os referidos di>positivos: 

MArt. 2.'. CozarJo dos beneficios dtsta Lei os 
nacionais 0 11 est rangeiros residentes no país, que 
n~tss it.ruem recorrer à .Justiça peual, t ivil, militar ou 
do trahalho. 

Par!grafo Único· Considera-se nKe'5ilado, para os 
fins ltgals, rodo aquele t uja sltuaçJo e<Ontimic:a niio lhe 
permite pagar as custas do prO<'tS-~o t os honorários de 
advogado, stm prejui·r.o do sustento próprio ou da 
famfli a. 

( ... ) 
Art. 4.• . • \ parte gozará dos benefi<ios da uslsrôncla 

judi<l6ria, mcdlanlc simples afirmaçl o, na própria 
petiçio Inicial, de que nlo e.•tá em condições de pagar 
as custas do processo tos honorários de advogado, •• m 
prejuizo próprio ou de sua fomilla. 

§ 1.". Presume-se pobre, ali prova em contrário, 
quem aflrmor n<a tondlçio nos formos desla lei, sol! 
peno de pagamento a ti o décuplo dos <:ustas judiciais." 

Pelo que espelham us contrachc"ques de um dos 
impetrantes. contratado rambém para o cargo de técnico em 
lnboratôrio. o vcm:imentn bruto de cada um deles ,; de pouco 
mais de RS 600,0() (seiscentos reais). Isto aliado no faro de 
terem sido reti rado~ dos cargos no inicio de-ste mês. toma a 
~i 1uaç::to e"f.."IJnómica deles h3~tamc dd icuda. Portanto, dcfl rn a 
gra1uidad~ 1:1diciária. nos lcn nns dn l.ei acima cxplicita<.la. 
passandll ií analise do pleito liminar. propriamente dito. 

Por outro lado, a Lei n.• 1.533150, em seu an. 1•. 11. 
exige. par• o c.>ncc..-siio de liminar em Mandaoo de Segurança. 
a dcmonstmçãu de dois rcquisilos· a) a rclcv;_incia dos mo1ivos 
em que se a'Senta o pedido fonn ulado na petição inicial · o 
f umu.< boni iuris; e b) a possibilidade da ocorrência de lesão 
ÍrTtfl:lr{tvcJ ao direito do imrx:tranlc, se vier n ser reconhecido 
na decbãu de mêrito - o per/cu/um in mora. 

Cono efciro, s.rl»sc que, em vinudc do ri to especial do 
Mandado de Segurança, cnhc ao impctruntc a pronta 
C\llnpruvoção de todos os fatos nl<gudos. Atinai, lr3ta·Se de 
rn<trumento juridico que ni!o admire dilaçãt' probarôria. 
exigindo an:llise apenas das provas traz r das no momento da 
impetração. 

No cnso, os impetrantes -.:omprovnram que foram 
rcgulanncnte convocados pJr:J tmnarern poiS< no cargo 
púhlico de Cécnico em laboralonn, anc~ancio aOS 81!lvS a cópia 
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rlo F.dit.11 n.6 005.'200~ ; que fr•ram nomeado~ . tornaram pos~c. 

receberam uprcscnlaçiio para cntrõtrcm .._.,n cxcn: íclo (..111 
setembro de 2008 e. por fim. pelo que se colhe dos 
contracheques apresentados por Alinor Gonçalves Dias. 
vinham rccchendn dc~e \."::;lliC mCs. Ai \ 'CjO preenchido o 
primc=iro rcqulsuo - f umus bnni iuris 

O Jnricululff in moro. também se revela pateme, uma vez 
que a docisão emanada da auroridade coatora descstabilizn 
uma situação aparentemente de tranqüilidade tanto paro os 
impetrantes quanto para a saúde pública do Munic!pio de 
Vitória do Jari. que deixa de contar repentinamente com os 
referidos técnicos de laboratório. Isto, sem· d1h i da, 
potcncia li ,;~ a nc<)rrencia de lesão. ~ n:lo m cparável, pelo 
mcnn~ de di fiei I reparação. 

Pelo exposto, ante a presença de tais requisitos, defi ro 
pan.:ialcnc;tltc a liminar para sustar os efeitos do Decreto 
Municipal n.• 00812009, c dCicrminar que a autoridade 
nomeada coatora se abstenha de realizar qualquer contraraçào 
vi<and<t a <uh<rituiçào do< imparantc•. alé o julgamento 
definitivo deste Mandado de Segurança. 

Oõ-sc ciência dessa decisão à autoridade indigitada 
coatora, no caso, ao Prefeito do Municfpio de Vitória do Jari , 
notifirondo·a para prestar informações no prazo legal. 

Após, a Pn>curadoria·G<-ral de Justiça. 

Macapá {A P). 14 de janeiro de 2009. 

.(a) Desembargador CARMO ANTÔNIO DE SOUZA 

. ~~ 
·-·-~· •• rO LardG$0 

Dirc,.- "".i""''"'""" Jo Tn~nnl Pleno. "'" cxercicu-. 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N.• 1.360/2009 
lmparantcs: SOLANGE SACRAM ENTO COSTA e 

JOACI R DOS SANTOS BATISTA 
Advogaun: I\1ANOEL DA COSTA r\oiACIEL 
lnfonnantc: PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 

JARI 
Relator. Desembargador CARI\10 ANTÔNIO 

"SOLAI'iC [ SACRAM ENTO COSTA e JÓACIR 
DOS SANTOS BATISTA, por meio de advogado, 
impetraram mandado de segurança. com expres.<o pedido de 
liminar, contra ato supustamente ilegal c abusivo prnricado 
pelo PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO J ARI, 
que, mediante o Det:reto n.• 008. datado de OR de janeiro de 
2009, tnmou nula a chamada dos impetr•ntcs para ingresso ao 
cargo público de técnico em enfermagem resultante do 
Concurso Público n.• 001107-PMV J. Isto de-pois de ju terem 
romndo pusse e se encontrarem em exercício desde setembro 
de 2008. 

Alcgar:~m que o objetivo do ato prnticado é o de colocar 
outras pe:~soas em suas respect ivas vagas. por meio de '.:onm to 
administr.ttivo ou rem:sncjando outras de outrJ..Ii fJn<;ÕCS Jl..1ra 
dcscrnpc'rlhar funções técnicas na área de saúde, em desvio de 
função. 

Aduziram que o fundamento concementc a não publicaç5o 
do edital de convocaçiio dos referidos cargos públicos, do qual 
se valeu a autoridade indigitnda coatora, nàn oncm..c prosperar, 
uma vel que referido documcnro foi publicado nas 
depend~'lleias dos ôrgãos públicos daquele município (mural, 
torum da comarca). Até porque, segundo afiml&ram, não 
existem jorr.ais ou qualquer oU1ro meio de comunicação ncs.<c 
sentido. 

Esclarcccnun que o concurso público foi realizado beln 
ontes do pleito eleitoral c que já havia p=isão legal para o 
preenchimento de tais cargos. 

Afinnaram ~ue o Municlpio de Vitória do Jari não pode 
ficar sem os referidos profissionais. sob pena de serem 
paralisados os serviços de saúde publica na localidade.· 
A~scveraram que quando foram ret irados de seus postos de 
!'.aúdc, a maioria deles teve que fechar as portas. crn razão da 
falta de pc<wal qualificado pnra rrabathar. 

Alegaram que desde que tiveram seus direito.; violados, 
pela dcci~o da autoridade coatora, vem tcot11.ndo buscar uma 
solução junto ao gestor no Município, não logrando êxito. pois 
sequer forJm recebidos pela referida uutoridadc. mo tivo pelo 
qual n:solveram recorrer oo Poder Judiciário. 

Asseveraram que o referido alo administrativo encontrn·sc 
eivado de arbitrariedade e ahusn, rJ>.:io pela qual deve ser 
considerado invalido, ei, que emitido em desconfonnidadc 
com a.~ regras jurídicas. 

Em seguida fizeram incursões à Constituição Fedem! c :i 
jurisprudência. para ao final requererem: a) a concessão da 
medida liminar, sem ouv1r a outra parte, visando a imcd•ata 
ca.s.saçào do ato ilegal. mantenÓv·JS nn c.'~icio cfcti\ooo do 
cargo de vinham ocupando, bem como o pagamento de suas 
remunerações durante o paiodo que tiveram afastadas; b) no 
mérito, a concessão definitiva da segurança. mantendo-se a 
liminar; c) o beneficio da gratuidade judiciária. ou caso não 
sendo este o entendimenlo, que a ~ cu 'las sejam pagas ao fi na l. 

Instruíram o pedido com cópias dos seguintes 
documentos: a) procurações; b) documencos pessoais; c) 
decretos de nomeação; d) tennos de posse; e) cópia do edital 

de ooniiOCaçiio; f) documentos de apre!lelltação; g) contm· 
cheques: h) escllla de funcionamcnro çla unidade em que 
excrciarn a atividade (fls. 10126). 

É o relatório. 

~~· de decidir acerca do oo:Jido liminar. manifesto-me 
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<obre o pc,lido de gratuidade judici;íria, dizendo o scguint~: 

A Lc1 n:' 1.060/50 (Lei de Assistência Judiciária) prevê. 
em seu an. 2.". par6grafo único. o concei1o de nccc:ssitado, 
baswndo que n requerente declare ~u" 'iruação de pobreza 
legal, .para que, nn uusência de prova em contrário, seja-lhe 
sa.~nllda a gratuidudc judiciária. Esta lei, em seu an. 4.', § 1.". 
cng10 em favor do requerente aut(:nticn presunção iuri.~ 
lant~m de vcmcidadc quanto ao cont~ildo de sua declaração. 
Conhram-se os refeoidos dispositivos: 

~An. 2.". Gozarão dos beneficiO<S desta Lei os 
nacion.als ou estrangeiros residentes no pais, que 
ne-cessuorcm re-rorrer à Justiça penal, civil, mil itnr ou 
do trabalho. 

Parágruro Único- Considera-se necessitado, para os 
Iins lt•gaJs, todo aquele cuja sltuaçAo econômica nolo lhe 
permi to pagar as custas do processo t' os honorários de 
ad,·ogado, sem prejui7.o do sustento próprio ou da 
família. 

( ... ) 

Ar!. 4.". A parte go-.ará dos beneríclos da assistência 
judiciária, mediante simplu afirmaçio, na própria 
petiçio In icial, de que não est:i em condições de pagor 
as custas do processo e os honorários de advogado. sem 
prejuízo próprio ou de sua fam lli•. 

§ 1.•. Presume-se pobre, at< prov• em contrário, 
quem alirmar essa <ondiçio nos termos desra lei, sob 
pena de pagamento até o d~ouplo das cusUts judiciais." 

Pelo quo t:.<pelha o contrnchequc da impetrante. contmlada 
pam o cargo de técnico em enfcrmagt:rn, o vencimento bruto 
de cada um deles é de JlOUeo mais de RS 700,00 (s~tceentos 
rc~i~). Isto aliado ao fato de terem sido rccirados dos cargos no 
onoc1o deste mês, torna a situação oconõmica deles bastante 
delicada. Portanto, defiro a gratuidade judiciária, nos termos 
da L~i acima explicitada, passando a análise do pleito liminar, 
propnamcnte dito. 

. Por outro l:1do, a Lei n.' 1.533150, em seu art. 7.', 11, 
C.XIKC, para a concessão de liminar, em mandado de segurança, 
a dc:monstraçào de dois requis itos: a) :1 relevância dos motivos 
em <JUC se assenta o pedido fonnulado na pc1ição inicial . o 
fumus boni iuris; c b) a possibilidade da ocorrência de lesão 
irrepa~.;vcl ao dircitn do impetrante, .<e vier a ser reconhecido 
na decisão de mcrito . "periculum in mora. 

Com efeito, Sllbe-sc que, em vio1udc dn rito especial do 
mandado de segurança, cabe ao impetrante a pronta 
comprovação de todos o< fatos alegados. Afinal, trata-se de 
instrumento jurídico que não admite dilação probatória, 
exigindo amllise apeno; das provas trat.idas no momento da 
impetração. 

No caw, os impetrantes comprovaram que foram 
rcgularmcnt~ convocados pam tomarem posse no cargo 
publico de tccnico em cnformagem, anexandu aos autos a 
cópia do Edital n.' 00512008; que foram nomeados. tomar.im 
pos.<e, receberam aprt:c'>en taçiio para entrarem = exercício em 
setembro de 2008 c, por lim, pelo que so: colhe dos 
contracheques apn:scntudos por elas, vinham recebendo d~dc 
es>e més. Ai vejo pn:cnchido o primeiro requisito · fumu.v 
boni iuris. 

O periculum in mora , lamhém se revela patente, uma vez 
qlle a decisão c111anuda da autoridade coatora d.:scstabilizu 
uma situação apurenu:rnente de tranqüilidade tanto para os 
impetrantes quanto para a saudc pública do Município de 
Vitória do Jari, que deixa de contar repentinamente com as 
referidas técnicas em enfermagem. Isto, sem dúvida, 
potcncializa a ocorrência de lesão. s~ niio irreparável, pelo 
menos do: di ticil rcpamç;io. 

Pelo exposto, ante a presença de tais requisitos, defiro 
parcialmente a liminar para sustar os cfeitu' du Dccrc1o 
Municipal n.• 008/2009, e determinar que n autoridade 
nomeada coatora se abstenha de r~li= qualquer cootratação 
visando a substituição dus impelro111tcs, até o julgHmento 
definitivo deste mandado de segur•nça. 

Dê·s~ çiência dessn decis.io à autoridade indigitada 
coatora, no caso, au Prefeito do Município de Vitória do Jari, 
notilkando-a para prestar informações no pra1.o legal. 

Após. à Procuradoria-Geral de Justiça. 

Macapã (AP), 14 de janeiro de 2009. 

(a) Desembargador CAR\10 ANTÔNIO DE SOUZA 
clator ·· 

Direlorda 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N." 1.3!\9/2009 
Impetrante: Ar\DRESON 1\tAXSON DE LIMA ANDRADE 

E OUTRO 
Advogado: MANOEL DA COSTA MACIEL 
lnfonnantc: PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 

JARI 
Relator: Desembargador CAR\10 ANTÔN IO 

"ANDRJ::SON MAXSON UE LIMA A,_DRAOE E 
ALI NOR GONÇALVES· DA SILVA, por meio de advogado. 
impctrar:..m nwnda<..lu de ..,cguranç:.t, ~.:om cxpn.."'-"'0 puli<.Ju clc 
liminar. c<mlnt _.lo ~Uf'JO!'II;ulu:ntc ilcMal c uhusivo pratic:.uJu 
pelo PREFEITO MUN IC IPAL DE VITÓRIA 0 0 JARI. 
que, mediante o Decreto n." 008. datado de 08 de janeiro de 
2009. IO-~tou nula tt chamada dcs impct r..mtcs p;tra in)l.~M> ao 
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cargo público de tccnoco em laboratório resultante do 
Concurso Publico n.• 001107-PMVJ. Isto depois de ja terem 
tomado posse c se encontrarem em exercício desde setembro 
de200S. 

Alegar.om que u objctivn do ato pmticad,, c o d~ col<>car 
outras pessoas em suas respectiva~ vagns. por meio de contrnto 
ndministrmivo ou rcmnnejnndo outras de outrns funções p;o ra 
dcsc•npcnhnr funções técnicas na .irca de snúdc. em desvio de 
funçõo . 

Aduziram que o tundamcnto conccn1entc a não publicação 
do edital de convocação dos referidos cargos públicos, do qual 
se valeu a autoridade indigitada coatora. não merece prosperar. 
uma vez que rcfc"rido documento foi publicado nas 
dependências dos órg<ios públicos daquele município (mural, 
fórum da comarca). A1é porque. segundo atinnaram, não 
existem jornais ou qualquer ()utro meio d.: comunic-a~ào nesse 
~ctttido. 

Esclarect':f" • .lln <.JUC u c.:um:ur~o ptibli1..~t ftu n:.tli.t.aJu h..:m 
untes t.Jo pleito dcllontl c que jil haviu prcvisoin lcg:tl p:tra o 
preenchimento de tais c;ngo' 

Afirmarnm que o Município de Vilória Jn Jari não pode 
ficar sem os referidos protissionai$. soh proa de st.'f'l.1n 
paralisados os serviços de saudc públic;o na lt>cal idad<. 
Assevernram que quando toram rctorados de seus postos de 
saude, a maioria deles teve que fechar as portas, em razioo da 
falta de pessoal qualificado para trabalhar. 

Alegaram que desde que tiveram seus dirtiln violados. 
pela decisão da autoridade coatora. vêm tentando buscar uma 
solução junlo no gestor no Município. não logrando êxito, pois 
sequer fonna recebidos pela referida autoridade, motivo pelo 
qual resolveram rocorrcr ao Poder Judi~ii\rio. 

Asse\.·erar"'m que o rcfl.!rido aiO admini~u;1 1ivo C11Contra·sc 
eivado de arbitr.tricdadc e abuso. rat.àn pela qual deve ser 
considerado inv:•lidu, eis que emitido em dc~confonnidndc 
cnm as n.:gras juridicas. 

Em seguida fizeram incursões à Constituiçiio Fc<k ral, il 
jurisprudência, para ao fin al roquen.'l'cm: a) a concessão da 
medida liminar. sem ouvir a outra par1~. visando a imediata 
cassação do ato ilegal, mantendo-os no o:xerckio efetivo do 
cargo de vinham ocupando, bem como o pagamento de suas 
rLmuncraçõcs durante o período que tiveram ufastadns; h) no 
mérito. a conccssdo dclinítiva da scgur;~nç.1, mantcndn-sc a 
liminar; c) o beneficio da gratuidade judic iória, ou """' não 
5(.-ndo este o entendimento. que as custas sejam pagns ~o fi nal. 

1nstru1u o pcl21ôo cnm ..-óptas dos scgumlt!.~ documentos· a) 
procuração; h) documentos pcssoai,: c) decreto de nomeação; 
d) tcnno de pos.'<; c) cbpia do L'lital de con\'ocação: f) 
documcnlu Uc aprcscnta\·ao; g) c.:ontmchcqucs: h) Decreto n."' 
008/200~ (fls. I Ot27). 

É o n:ln túrio. 

Antes de decidir acerca do pedido liminar, manilcstu·me 
S<>brc o pedido de gratuidade j udiciária. dizendo o seguinte: 

A Lei n." 1.060/50 (Lei dt A"ist('ltcia Judiciâria) prevé, 
em seu ar1. 2.". parágrnfro único. o conceito de necessitado, 
bastando qu< n rcqum:ntc declare sua situação de pobre1.a 
legal, para qu~. na auscncin de prova em contrário, seja-lhe 
garantida a gratuidade judiciária. E>ta lei, em ~eu an. 4.' . ~ 1.", 
erigiu em favor do re<JUC"rcnte autêntica presunção iurls 
tanlwn de veracidade quanto ao contClido de sua declaração. 
Confiram-'" os referidos disposi tivos: 

"An. 2.•. G01.arlo dos beneficios dtst• Lei os 
nacionais ou estrangeiros residentes no pais. qut 
necessitarem recorrer il Justiça penal, civil, militar ou do • 
trabolho. 

Parágrafo Único - Considera-se nee~ssltado, para os 
fin s fecais, todo •qutlt cuja sltuaçi o oconôn1lca niio lhe 
permita pagar as custas 'do prO«ssO e os honorá rios de 
advogado, sem prcjulr.o do sustento próprio ou da família. 

Art. 4.'. A partt gozará dos beneficios da nssistêncin 
judiciária, mediante simpl .. afirmação, na própria petição 
lnldal, de que nio está em condições de P•Kar as custus do 
processo e os honorários dt odvogado, ~em prejuízo 
p róprio ou de sua família. 

§ 1.". Presume-se pobre, att prova em contrário, quem 
afirmar essa condiçio nos trrmm desta lei, sob pena de 
pagamento até o décuplo das custos judiciais.~ 

Pelo que espelham os colltrachcq•Jcs de um dos 
impetrantes, contratado também para o cargo de técnico em 
lubor.otôriu, o vencimento bru to de cada um deles é de pouco 
mais de RS 600,00 (seiscentos reais). Isto aliado ao fato de 
terem sido retirados dos cargos no início dL'Ste més, toma a 
situação cconõmicn deles bastante delicada. Ponanto, defiro a 
gratuidade judiciária. nos tcnuos da Lei acima explicitada, 
passando ã análise do pleito liminar. prf?priamcntc ditn. 

'Por outro lado, a Lei n." 1.533150, em seu un . 7.'. 11. exige. 
para a concessão de liminar, r:m mondado de segurança, a 
demonstração de dois requisitos: a) a rcle,·áncin dos motivos 
em que se assenta o pedido formulado na pc1ição inicial - o 
fumus bo11i iuri$; c b) a possibilidade da ocorrcncia de lcsilo 
irreparável ao direito do impetrante. se vier a ser reconhecido 
no decisão de mérito. o periculum i11 mora. 

Com efeito, sabe-se que, em vir1ulic do rito especial dn 
mandado de scgurJnça, cabe ao impl.'tr,mtc a pronta 
<.:omprnvação Ue todos '-'"' futus alc:Matlm:. Atin:.l , lrJta-"c Uc 
instn.nncolu j uridit:n que nãn aCmitc úiiJt;ào rmhatúria. 
cx1gindn ;.~nãl isc l.lpal.i' das prova. .. (rd.tida 'i no nul4ncnw da 
impcrrnção. 
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No caso, os impetnmt~ comprovaram que foram 
rcgulanncntc convocados para mmarcm posse no cargo 
púhlieo de técnico em laboratório. ane.<ando aos autos a cópia 

..!1!1 Edital n.• 00512008; que foram nomeados. tomaram posse. 

r~cberam aprese111açiio paru entrarem em exercício em 
setembro de 2008 c, por fim. pelo que se colh~ dos 
contracheques apresenwdos por Alinor Gonçalves Dias. 
vinham recebendo desde esse mês. Ai vejo preenchido n 
primeiro requisito. fumus boni iuris. 

O p~ri~ulum in nwra, lambêm se rcvcl:t f>..1tenlc, umii \'C2 
que a dccasào cmauad.t da ;m1orid<1dc coamra dc~tabil iz.a 
uma situação aparcnh:mcntc de rmnqudid.:J. d~o: canto p.tra (lS 

i~npetr.1n1es quanto para a saúde público do Município de 
Vitórin do Jari. que dc:íxa de contar rcpcn(jmuncntc <.:om os 
n:tCridos técnicos dt: lal'xmHório. Isto. sem dUvida, 
putencinliz.n a ocorrêucia de: les..1o. se não irreparável. pdo 
m~nos de dificil rcpara~o. 

Pelo c~po:-w, anti! n presença t.Jc toti~ n:quisitos. defiro 
parcialmente a limtnar para ~ustar "' efeito~ do Dt."Crcto 
Municipal n. 0 flOS.'2(1 (1Q. ~.· d~..·~c..:rnunar 4\Jr :1 ilutoridadc 
nomc;ltla t oator:t se ilhsu·nha ti~.: n:.th.t.tr tJualqucr contratação 
visando a ~uh ... ll!Uiçiio dos llll!k'trdnlc". ale •' julgamcnlO 
dcfiniti'-'o dc.~tc: m;:md.ulo de segurança. 

Dé:·sc ciência dessa dt."t.:isão â o1utoridadc indigitat.la 
coator:l. no caso. ao Prefc1lO do M umcipio de V itóna do Jari. 
notificando-a pam prestar informaçC.:s no prat.o legal. 

Após, à Procuradnria-Geml de Justiça. 

Maeap1í (AP). 14 de janeiro do 2009. 

Diretor 

TRIBUNAL PLENO 

NIO DE SOU7..A 

MANDADO DE SEGURANÇA N" 1.357/2008 
Impetrante: Vanusa de Fátima dos Santos Sousa 
Advogado: Henemar Benedito dos Santos 
lntonnantc: Prdclto Municipal de Serra do Navio 
Relator: Oesembargador Raimundo Vales 

O EC I S .-\0 

.. Visto:s t>l c. 

VANESSA Ut: F,\TI~IA DOS SAi"TOS SOUZA. 
idcntitieada na inicial. ~tr.t,•és de advogaJu. impetrou 
MundaJo de Scg~ram;a. c.:um C\pre~so pedido de liminar. 
cMtra ato de PREFJ::ITO tlO MUNicii'IO llE SF:RRA 
00 NAVIO. nos tcnnn> da,l.ei n' 1.553151. 

Alegou a im~trantc. em sintese. que cr:1 "~crvidora du 
Prcfcilurn de Serra do Navio", oçupantc do cargn de auxiliar 
de st·rviços gerais. por fnrça dos Contratos de Prestação de 
Serviços n•s 01412007- SESNP~ISN e 151200&-GEA/ PMSN. 
anexados à inicial. 

Em 18 de agosto de 2008, contudo. teria sido demitida 
daquele eurgo sem qualquer justi ficativa, C'ln rescisão 
uni lateral inválida praticada pela então Prefeita Francimar 
Pereira da Silva Santos, motivada por que-stões política.< em 
véspera de eleiçric' municipais. 

Tal rescisão seria nula de pleno direito, pois sc:m amparo 
em lei ou processo administmtivo, logo, arbitrária. 

Por tais ra.aics, requereu a im~trante concessão de 
liminur para. anulando totalmcmc o :un tlt,nissionário. 
..reintegrá-la Do carRo" antes ocupado c a inda detcnninar o 
..f'DI.JDitlt:nto da.~ vcrbu~ remuneratória.t que deixou de 
rttceber dt!sdc sua dtmissdo, de l'idamcnte rorrigida.t". 

No merito. pediu pela concessão em definitivo da 
segurança liminannentc plei teada. 

A inicial "·cio instruída c.:om procuração judicial, cclpias de 
dois cnnt.rJ.tos udministrativos tlt: prestação de serviços c de 
documcmos pt.'S.<Ouis da impetrante . (f. I 0116 ). 

A ação teve ingresso na Comarca de Serra do Navin ""' 
04/09.'2008. Apús despacho dcclinandn da comprténcia par• 
nprccinçàn da C<~ US4.1 em f:avor dcst3 Corte. dt: Jus.riça, o feito 
ff-ru cncaminttadu a ~lc Tribunal ::~.rx·,~ procedimcn1os de 
praxe. vindo· me conclusc.' somente agora em OQ/Oi t200<J. 

•: o r<latórlo. r ... o • ruminar apenas o pedido 
lim inar. 

Confom1c relatado, husca n impetrante, em so:de liminar, a 
anulação do ato administrativo em rnzão do qual teria s ido 
"demitida" de um cargo de "auxiliar de sc-rviços gerais" que 
teria direito tlc ocupar em dccom.~cia de: dois sucessivos 
contrato• administrativos firmad os com o Município de S=a 
do Navio. que c:<tariam <'111 pleno vigor. TarnbCm rcqu=u 
liminnnnenrc o pagamento de Vt"rbas que deixara de receber 
em r.ozão dn aludida irregular dcmiss;io. 

Como cediço, concessão de liminar é provitlcncia que 
somente deve ser deferida quando. além da c.,istência de risco 
de inocuidadc do dc:<f<'Chll da mandamental. também se 
ono~1re presente a plausihilidade d11 postulação. 

In cu.\·u, não vejo presente um Uos requisitos 
uu torizadorcs de conccs••o da liminar pleiteada. 

É que da singela unálisc dos contr~' que suo;lcnt:Jrinm o 
direito líquido c Ct:rtO da impetrante lcm-$_9- guc. em I K de: 
agosto de 2008, d a~;, ria aludido "demissão" do cargo que 
ocupava. o Contrato de rrostaçàu de Serviço n• 1512008· 
<õi:~'PMS:--1 (fl.s. 1) 114) já havia <xpirodu Segundo sua 
C'LAIJSlJLA SETIMA, a vigência do ac~u :;• d~ UI de 
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janeiro de 200M a 30 de j unho de 200R. 

Encerrada, a principio. u vigL"f''c in do contrJto que ;t 

impetrante alega te-r sido quebrado Jl<!lo M unicipio de Scrrn do 
Navio, não hâ como obri~nr essr em c a m3ntcr ·ou rcint ... ~rar 
St..TVidor ou contratado ao seu qundro de pessoal. 

Ausente. pnrt<tnru. o fumus hnni j uri.\, requisi to 
indlsp<..-ns:í"cl â con..:c.-s~àu d<~ liminnr plcitca.da. 

Não basta""· " perlido limmar de pagamc'Tlto de vrrba 
r<.•muneratóna que deixou de receber desde <ua demiss,io c 
matc!ria que sequer pode ser aprecmda na presente ação. face n 
t•'Or da Súmulas n•s 269 c 27 1 do Supremo Tribunal FcJc-r•l 
que prcconi.t.am não ser o mandado de sl.!gurJnça "ucedànco 
de ação de cobrança, ra7.iO pela qual não c \•ia adequada para 
perseguir o re;.,;ch1mcnto de n:muncraç.l~ ' turre..;pondcntc a 
período antecedente ao seu ajuintmento 

Pelo exposto, uusentes os pressupostos autoriz"dorc< de 
sun concessão. nego c liminar requerida. 

NOli lique . ..;c a autoridade coatnrd par~. no prazo de dez 
ctinc;, presrar infflnnaçclc:~ quanto contido na inicial. 

Após, au Mmistrno Público deste Grau pam as 
m.1nifestaçõcs de seu oficio 

Publique-se. 

Intimem-se. 

Cumpra-se. 

T RIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N.• 1.362/2009 
Impetrantes: MARIA ILMA RAMALUO BORGES e 

MAR IA EDNA ROORIGUf.S GOI\'ÇALVF.S 
Advogado: MANOEL DA COSTA MACIEL 
lnf<M'lnante: PREFEITO MUNICII'AL IH: VITÓRIA DO 

JARI 
Relator: Otsembargador CARMO ANTÔNIO 

~MARIA ILI\I A RAMALHO BORGES e I\IARIA 
EONA RODRIGUES GONÇALVES, por meio de 
advogado, impetraram mandado de segurança, com expresso 
pedid11 de liminar, contra Riu supostamente ilegal e abusivo 
pruticaún pelo PREFEITO MUN IC IPAL 0[ VITÓR IA 00 
JARI, que. mediante o De-creto n.• OOX, datado de 08 de 
janeiro de 2009. tomou r>ula 11 chamada dos impetruntes pam 
ingresso ao cargo publico de tócnicco em enfCOTlagcm 
resultante do Concurso Público n.• 001107-PMVJ. Isto depois 
de j:ltcran tomado posse c se encontrarem em cxcn:icio desde 
setembro de 2001!. 

Alegaram que o objctivn do nto praticado C: 11 de colocar 
outras pessoas em suas rcspcclivas vag3s, por meio de coniTDto 
administrativo ou remanejando outra< de outras funções pam 
desanpcnhar funções técnicas na are;o de saúde, em desvio de 
funçiio. 

Adu,irJm que o fundanu .. 'TliO conccntcntc a não publicação 
do edital de convocação dos referidos cargn~ publicos. do qual 
~valeu <1 autoridade indigituJa coator1, não merece prosperar, 
uma Vl?. que referido documento foi publicado nas 
dt'Jlcndéncias dos órgiin< públicos daquele município (mw-al, 
fórum d:t <omarea). Ah! port1uc, segundo afimwnm, não 
existem jornais ou qualquer outru meio de comunK:açiio nesse 
sentido. 

Esclareceram que o concurso públietl foi realizado bem 
antes dn pleito eleitoral c que j:i havia previsão le~al para o 
preenchimento de tais cargo<. 

Afirmar.uu que o Município de Vitória do Jari não pode 
ficar sem o~ referidos profissionais. sob pena de serem 
paralisados o< scTViços de saúde pública na localidade. 
Asseveraram que quando fornm rctirJdas de seus postos de 
sntide, a maioria deles teve que fechar a< portas. em razão da 
falta de pessoal qualificado )Xlra trabalhar. 

Alegaram que desde que tivcrJm seus direitos violados, 
pela decisão da autoridade coatom, vêm t•'Tllando buscar uma 
solução junto ao gestor no Municipio, niio logrando êxito, pois 
sequer foram recebidas pcln referida autoridade. motivo pelo 
qual resolveram recorrer ao Podt-r Judiciário. 

Asseveraram que o referido ato adminisomtivo encontra-se 
eivado de amitmriedadc c abuso. ra7~0 pela qual deve scr 
considerado invalido, eis que a nitido an d""conformic3dc 
com as rcgr•s jurídK.."lS. 

Em seguida fizemm incur>Õcs ;'o Constituição Fedem! c à 
JUrisprudência. para ao fi nal requererem: o) a concessàt> da 
medida liminar, st·m ou\o·ir a outra parte. vi~ndo 3 imcdiaiOt 
cassnç~o do ato ilegal , mantendo-os no c.,crcicio efcti' o do 
cargo oe vinham ocur ando, bem como o pagamento de >Uil$ 

remunerações durante o periodo que tiveram afastadas: h) no 
mérito. a concessão ddini1ivrt da segurança. mantendo-se a 
liminar; c) o bc11eficio da gratuidade j udiciària. ou caso não 
sendo este o entendimento, que a.l\ cu ... lJ" ..:cjam pa~as ao final. 

ln>truÍrJm o pedido com cópias dos seguintes 
documentos· a) procumçlk<; b) docum<nto• pessoais: c) 
decreto~ de nomeação; d) tc.:rmn.., Llc ptl'-"e: c) cúpi3 do ediral 
de CO<lHl<:acão: O documenhh de apre>entao;ãn: g) 
<:ontrachequcs. h) escalo de funcionamento da unidade em que 
e.,<rct.un a all\ldadc (Os 10'27). 

(DIÀRIO OFICIAL) 

É o relatório. 

Antes de decidir acc'1'C3 do pedido liminar. manifesto-me 
sobre u pedido de gratuidado judiciária. di1.cndo o seguinte: 

A Lei n.• 1.060/50 (Lei de Assistência Judiciária) preve, 
em seu art. 2.0 , paràgrafo únicn, o conceito de n~X~sitado. 
bastando que o rc"querentc de-claro sua situação de pobreza 
legal. para que, na ausencia de pmva em contrário, scja·lhe 
garantida n gmruidade JUdiciária Esta lei, an ~'U art . d.•, § 1.•, 
crigiu em favor da requerente AUh~ntica pn;.~unçào iuris 
lanlum de vcrncidade quaoln au cont..Jdo de sua d~daraçiio. 
ConlirJm-'c os referidos di'J)I.hll i\Oco 

• Art. 2.". Gourio dos beneficios ti esta L ri os 
nacionais ou estranf(eiroJ residentes no p»tis. qur 
necessitar em recorrer i Justi('a penal, civil. mil ita r ou 
do traba lho. 

Parágrafo Ílníco • Considera·•• neccsslfado. par. os 
fins legais. todo aquele cuja sltuaçolo econômica oio lhe 
)K'rmita pagar as custos do processo e os honorÁrios de 
advogado, sem prejuizo do sustento pniprio ou da 
familia. 

( ... ) 
Art. 4.•. A parte gozará dos b<neficios da assistência 

judlclíria, medi1nte simplu aformaçiio, na própria 
pctlçio Inicial, de IJut nlo tStá em condições de pagar 
as custas do processo e os honorlÍríos de 11dvogado, sem 
prejufzo próprio ou desua famflla. 

§ 1:. Presunae-se pobre, até prova rm contrário, 
quem afirmar essa eoodiçiio nos termos desta lei, sob 
)K'na de pogamento até o décuplo das custas j udiciais." 

Pelo que espelham os contracheques das impetrantes, 
contrntadas para o cargo de técnoco em cntennagcm, o 
vencimento hruto de cada urna dela' c de pouro mais de RS 
900.00 (no>ccentos n.:ais). l<to aliado ao fato de terem sido 
retiradas dos t:OJrgo.s: no início deste m6.. tomi1 a siruaçào 
oconônoicJ delas baslantc delicada. Pomnto, defiro a 
gmtuidadc juoioiãria, nos tennos da Lei acima txplicitada, 
passando à análise do pleito liminar, propriamente dito. 

Por outro lado, a Lei n: 1.533'50, em seu a11. 1.•. 11. 
exige, para a com.:essào de liminar. em m~ndadu de segurança. 
a danonstração de dois requisitos· a) a rclcv:.ncm dos motivos 
em que se assenta o pedido fonnul3do na pctio;ãn inicial · o 
fumus boni lurL<; c b) a possibilidade da ocorrencta de lcsão 
irreparável ao direito do impetrante, se voer a ser reconhecido 
na decisão de mérito . o perkulum In mora. 

Com efeito, sabe-se que. em ••nuJc do rito especial do 
mandadu de segurança, cabe ao unpclrJnt~ a pronta 
comprovaçno de lodos os fatos alegados. A linal. rrt~ra·se de 
in~trumcnlo juridico que n3o admite dilação probalória, 
exigindo análii'C aptnas das provas trazidas no momc.nln da 
impetração. 

No caso, a§ i mpetr~ccs comprovardm que foram 
regularmente convocadas para tomarem posse no cargo 
público de técnico em enfermagem. anexandn aos autos o 
cópia Jo Edital n.• 005í2008: que fornm nomeada.<, tomaram 

poss~, rccxbcnun apr~entaçào para cntrarC1n em exercício em 
setembro de 2008 c. por fim. pelo que se colhe dos 
contracheques apresentado' por ela<, vinham recebendo desde 
esse mês. Ai vejo preenchido o primeiro ll:<jUisito • fumus 
boni iuris. 

O pcriculum in mora. 1nmbém se revela palcmc. uma \'CZ 
que a decisão emanada Ja Huloridadc coatora dcscstabili7.:J 
uma situação at"lrcnlcmente de tmnqüilidade tanto para os 
,impetrantes quanto para n saúde pública do Município de 
Vitória do Jari, que deixa de contar re-pentinamente com as 
referida~ técnica< em enfcnnngem Isto. san dú' o da. 
potcuciali1.:J a ncom:rtcia de lesiio. se não irreparável. pelo 
ma>os de difícil repa.ração. 

Peln cxpo~to. ante a presença de tais requisitos, defiro 
parcialmente a liminar para sustar os efeitos do Decreto 
Munícip31 n.• 00812009, c dt1~'1'minar que a autoridade 
nomeada coator• se abstc-oha de re.1lizar qualquer contratação 
visando a substitu;ção das impetmntes, até o julgamento 
definitivo deste mandado de <egurnnça. 

Dê-<e ciéncia dessa decisão à autoridade indigitada 
cnatoru. no caso, ao Prefeito do Muntclpio de Vitória do Jari. 
oOiifi c"Jndo-a paro prestar infonnaçõcs no pralo lcg•l. 

Após, à Procurndoria-Gcml de Justiça. 

Macar~ (AP), 14 dcjanc, ro de 2009. 

(a) Desembargador CARMO ANTÔNIO DE SOUZA 
Relator " 

Din: 

TRIHU'IAI.I'I.ENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N." 136312009 
lmpetrnntc. MARC IO L.t:IS SOUSA f. OUTROS 
Advogado: MANOEl. DA COSTA MACIEL 
lnfonnante: PREFEITOOE VITÓIHA 00 ,fAIH 
Relator: Desembargador CARMO ANTÔN IO 

"Alegaram que o objettvo do ato praucado é o de cnlncar 
out ra~ p:. ...... u .. " em 'uas respectivas vagas. por meio de contrato 
adnuruslraiJ\O ou n::mancjando outr'it5 de ourras funções p~ra 
d!o!"-Ctllpcnh.:n funç,'\c:\ rc=cmcas na á r'e!1 etc s:udc, em ·k.."SVIO de 
tuncào. 

Pág. 12 

Aduliram que o fundamento Clltlccrnente a não publicação 
dn edital de convocaçio dos n:ferid<n. cargos ptiblicns. do qual 
se valeu a autoridade indigitada coatora, nilo merece prosperar, 
uma vez que referido documento foi publicado n3• 
dependências dos órgãos públicos daquele município (mural. 
fórum da cnmarca). Att porque. segundo afrrmarJm. n:io 
existem jnmais ou qualquer outro me1o de comunicac;:.iu nesse 
sentido. 

E<elare"<-r•m que o concurso puhloco foi n:ahzado bem 
.ontc.< do plei to eleitoral c que J:Í havia previ.,io legal para o 
premehimento do taos c:J rgns 

Afin naram que o \1unic1p1o dç \. 1tón<.~ J o J,lf l n5n rode 
ficar ~em o~ relê::ndn~ prOti$(1004l l" ~O pc-1 o1 Ut: ..,crt-m 
paralt .... do< o< scmço< de saudc publ ocJ na lnc .. liclade 
Asseveraram que quando foram retirado< de <cu< postos de 
saúde. a maioria deles teve que fechar a;; porta..;;. ern rtmlo di1 
falta de pcswal qualificado pnra trabalhar. 

Ale-garam que desde que tivcr•m 'c"' direito \llolados. 
pela d<-cisàn da autondade coatora. véno tentamk• husc-Jr uma 
soluç-.io juntn ao gestor oo Municlpio. não logramJ.o êxito. pois 
sequer fnnna rc:ccbidos Jl<!la rt.1'crida autoridade. 1110tivn pelo 
qu.1l resolveram rocom:r ao Puder Judiciário. 

Asseveraram que o retendo 310 administmtivo encontra-se 
eivado de arbitr.t.riedadc e abuso, ra1.ão pela qual deve ser 
considerado invalido, eis ~ue emitido em dcsconfonnidadc 
com as regras j urídicas. 

Em seguida fiuram incursões à Constituição Feder:tl, it 
j urisprudência, para ao final requererem: a) a concessüo da 
medida liminar, sem ouvir a outra pane, visando a imediata 
cassação do ato ilegal. mantendo-os no exercicio efetivn do 
cargo de' vinl~1m ocupando. bem como o p:lgamcnto de sua.< 
rcn>uncraçtit.-s durante o periodo que ti•cram afastados: b) no 
mérito, a «••cessão defin itiva da segurança. mantendo-se a 
liminar: c) o beneficio da gratuidade judicifuin, ou caso não 
sendo este o entendimento. ~uc as custas sejam pagas ao final. 

Instruiu o pedido com cópias dos seguintes documentos. 
n) procuração; b) documentos pc.~soais: cl decreto de 
nomeaç:io; d) termo de posse; c) cópia do edital de 
convocnção: f) documento de apresentação: g) comrd cheques; 
h) Dccrclo n.• 00812009 (fl s. 69· 71). 

É o relatório. 

Antes de de<: idir acerca do pcúido liminat. manifesto-me 
sobre o pedido de gratuidade j udiciária. dozcndo o seguinte: 

A Lei n." 1.060150 (Lco de Assostênci3 Judici:iria) prevé. 
em seu a11. 2.•. parágrafo único, o conceito de ncccssitadn. 
bastnndo que o requerente de-clare sua situoçio de pobrczu 
legnl, parn que, na au.sincia de provn em conuirio. seja.Jhc 
garantida a gratuidade judiciária. Estalei. em·seo art. 4.•. § 1.• • . 

cngou em favor do requerente autêntica pre-sunção /Jiris 
IQfiiUitl de verncidade quanto ao contctido de sua declaração. 
Confiram-se os referidos dispositivos: 

"Art. 2:. Gozariio dos btndícios desta l ei os 
nacionais ou tSirangriros rtsldentts no pais, que 
necrs.itarem recorrtr i Justiça pena~ cl_.., milítor ou do 
trabalho. '-~ 

Parágrafo Único • Considera·~• nrcut itado; .par• os 
Iins legais, todo aqurle cuja sltuaçio r<:ooôrnlca não lhe 
r•ermlta pag•r as custas do processo e os honorários de 
advogado, sem prejuizo do sustento próprio ou da família, 

( ... ) 
Art. 4:. A parte guzari dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simpiH aflrmaç1o, na própria petlçJo 
Inicial, de que nio tstí em condiçóts de pagar u custu do 
processo t os honorários dt advogado, sem prej uízo 
própr(o ou de sua familia . 

§ 1.-. Prrsum~st pobre. att prova tm controlrio, quem 
afirmar essa condiçtlo noo trrmos desta l•i. soh pena de 
pagamento oté o d~euplo das custas judiciais." 

Pelo qu~ l!!>lJCiham os contrJchoques de um dos 
i mp~1rontc:o, enntratodo tambem parJ o cargo de técn <O ern 
enfennagan, o vencimento bruto de cada um deles é de pouco 
mais de RS 900,00 (novecentos rcai~~ Isto ahado ao fato de 
terem sido retirados dos cargos no ini<io deste mês. toma a 
situação econõmíc;t deles bastante delicada. Ponallto, defiro • 
gratuidade j udiciária, nos termos da Leo acim.1 explicitada, 
passando l análise do pleito liminar, propnarncnte dito. 

f'nr ootro lado, a Lei n.• 1.533/50, em seu art. 7.0, 11, 
exige. paro a concessão de liminar, eon mandado de scgur•nca, 
a danonstraçiio de dois requisitos: a) a n:lcvància dos motivos 
em que se as.<cnta o pedido formulado na Jl<!IÍ >'iio inicial · o 
fumus buni iurir: e b) a possibilidade da ocorn!ncia de lesão 
irreparável ao direito do impetrante. se v1cr a ' er reconhecido 
nR decisão de meri to . o prriculum In ~nroro 

Com eleito. sabe-se que. em vo11ude do rito especial do 
mandadu de segurança, cabe ..w irnpetran1e a pronta 
comprovação de todos os fatos al.:gaJo, Afinal, tmta-sc de 
instrumento juridi<o que niio admite dilação probatória. 
exogindo an:i lb e apenns das provas tmt i<Ja, no momento da 
impetração. 

N o ca . ..:o. os imp:(tramt:." compro"aram que foram 

rcgulanncntc convocados para tomarem """" no cargo 
público de tecnico em laboratório. aue.antkl ""' autos a cópia 
do [ditai n.• 00512008; que foram nomeados, tnmar• m posse, 
n:ccix:ram apresentação para cmrarcm c:m exercício em 
setembro de 2008 c, por rim, pelo que ..., w lhc dos 
contrachL'qUI!.< aprc:se~~tados por Jardclona \ lario SocO<TO 
Gon7.ão, vinham recebendo desde e:,,., m.;.,. Ao VCJO 
preenchido o orimeiro reauisito • (umu.t boni iuris 
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O periculu1tt in lttora. tamhc:m se revela patente. uma vez 
que a decisão emanada da àutbridade eoatom desestabiliza 
uma situação aparentemente de tr.!Jlqüilidade tanto para os 
impetrnntes quanto pam a saúde pública do Municipio de 
Vitória do Jari, que deixa de contar repentinamente com os 
referid o>:< técnicos de labonttório. Isto. sem dúvida. 
potcncializa a ocorrên•ia <lc lesão, se não irreparável. pelo 
menos de dificil repantç;lo. 

l'elo e.,postu. ante a presença de tais requisitos. defiro 
parcialmente a liminar para sustar os efeitos do Decreto 
Municipal n.' OOR/2009. e determinar que a autoridade 
nomeada coatora se abstenha de re'dlizar qualquer contratação 
visando a substituição dos impctruntes, ate o julgamento 
definitivo deste mandado <lc scgumnça. 

DoS-se ciência dessa decisão à autoridade indigitada 
coatora, no coso, ao Prefe ito do Município de Vitónà do Jari. 
notificando-a pam prestar informações no pruo legal. 

Após. ã Procuradoria-Geral de Justiça. 

Macapâ (AP). 14 de janeiro de 2009. 

SECCÃO Ú!Y/Cd 

HABEAS CORPUS N 14:!8/2009 
lmp<trMtt: ORLANDO SOUTO VASCO:\CELOS 
Paciente: ElSON DOS SANTOS l .OBATO 
ónfonnontc.Jt:IZO DE DIREITO DA 2.' VAR<\ C:RIMINAI. 0 .<\ 
CO~I!IRCA DF. \tACAI' Á 
Relator: Dmmbar&ador EDINARDO S0117.A 

•DEC:ISÃO 

OR!::\:'o!DO SOIITO VASC:O:\C.F.LOS. advogado 
devidamenle hobilitado. impetrou ordem de ~abMJ corpus. com 
expresso po:dido liminar, em favor de f.l .'iON DOS SA:\TOS 
LOB:\ TO, sob o f\mdanlcnto de que este estaria sofrendo 
constr:~~~gimentn ileeat por parte do Juizo de Direito da 2.' Vara 
Criminal da Cornarca de Macopã. 

F.m <uas r1110ts, alegou que o paciente fora 
segregado 110 dia 27/1l612008, como incurw no ilicito prnal pn:.isto 
no art. JJ. da l.ei I 1..14312006, encontrando-se encarcerado att o data 
da tmpc:traçlo. sem que ~quer tenha iniciadtJ.sc o instruçao criminal. 
Afirmou, ainda, que eo cootririo, a açto penal en<:OOtnt·se 
aguardando pnuo par• unl do• rtus monifestar.,;c, em defesa 
preliminar. 

Aduziu que n!kl houve qualquer contribuiçllo, por 
pane da defesa, no absurdo alargaoncnto do prazo para a cooclusao da 
instroçllo processual, até porque o ocusado sequer fora intetrosacJo c, 
mais. a •udiê!lcia resp<ctiva ainda nao ~oi designada. 

Requereu, IISSi m, o deferin~<:nto de medida liminar, a 
fim ~e que o paciente ,;cja. imediatamente posto em liberdllde, 
expedindo-se, por conscqu.!ncia, o n.-speclivo alvará de soltur• 1\u 
mêriro, a conetssAo em definiti\'O da ordem. 

Antes cJc analisar o pedido de urgênci._ 11 ilustre 
Oe<emhargndor PIMtonista requisitou informaçOcs à autoridade 
inquinada de coatora que. atendendo à <~~licitaçan, ofinnnu que .e 
trntn de umo oçRo p<llal com cinco acusados e diferentes advogados, 
jà tendo sido desi~nada, para o dio 30/0 IIlOOQ, a auditncia tegol para · 
a instruçlo do feito. 

E o relatóri~. 

Decido somemo quanto ao pedido liminar. 

Soliente·se Mies de tudo, qtl< tanto a doutrina con10 
a juris~ncia, '<'bn rcconhcecndo que a m~nutcnçto du riu c::m 
isolan\ento cnutclar por tempo superior ao que alei prcv~ caracteriza 
c-onstrilllgimento ilcgõll n:panlvel pela via dn hllbea.< mrpu.~ 

~o entanto. tenho que ÕS.prazos estabelecidos na Lei 
de Tóxicos nâo sào llbsolut11111ente rlgidn<, ,;cndo perfeiwnente 
aceiti vel que haja unta di laçAo dos mesmos, ainda que nto provocada 
pela deté<a. se devidamente justificado. 

c- efeito, hi situações nas quais alguns entraves 
pnxc>suais l)l,"'rcm c, por resp<ito i garantia con<titocionat do 
comraditório, forçam o magistrado a dilatar o pruo de: cuncluslo da 
formaçW da c ut~ 

NcsS<s casos, a superaçllo do lapso legal, por si só, 
nilo le\'a a ionediara e automaticamente a.o reconhecimento do 
constrangimento supracitado, mas deve sempre ser analisada à hu do 
princí~in da rt110obitidade. Deve-se, pois, ponderar o regular 
andamento do leito, a ruoabili<.ladc da seqüência do."' at().'l; pmces~uai~ 
no tempo. 

In casu, reconheço a complexi~ilde da açi!o, no quol 
figuram nada menM que 0~ (cinco) denunciados, com patronos 
distintos. tJc lllAil a mais, o processo ji tOla dcsmembr<Miu em relaç:lo 
ao rtu q<oe op.ls cxccçAo de ilegitimidade. c a audi/:ncoa cJc instnoção, 
ao conlrãrio do susttnhUldo nas raz~s da impe:traçGo. cst1 
devidamente agendado tlant o dia 30/0112009 

A propósito, confira-se a liçlo de Mirabctte: 

1 "njo hj constrangimento Ilegal se o 
excesso de prazo pera o encemtmento do processo é 
justificado, porque provocado por Incidentes processuais 
nao Imputáveis ao J uiz, e resul~nt. de diligtnclas 
demoradas (complexidade do processo com virios réus, 
~cessl~ de . expe~i~o de cartas pracalórias, 
defensoras residentes em llefSIS cidades, obrigando a 
ditig6nciu de intlmaçlo, lncldenle de lnaanld- mental 
etc .. ) (C'ódi~o de Pru<:cssu Penal lnterprctndo. 2' ed, Atlns, p. 761 ). 

A jurisprodtrvcia nlo discrepa: 

"( ... ) • Por apUcaçlo do PritM:ípio da 
Razoabilidade, é j ustificada a dilaçlo de prazo para a 
conclueJo. da lnat.ruçlo processual, se a demora nlo foi 
provocada pelo Juizo ou pelo Mlnlalério Público, ma., sim 
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decorrente de Incidentes do feito e devido à observância 
de t râmites processuais sabidamente complexos. O prazo 
legal para a concludo da lnstruçlo crlmlnal nlo é 
absoluto. • O conltrangimeoto ilegal por excesso pde 
prazo só pode ser reconhecido quando a demora for 
ínjus~flcada ( .. .)" (STJ, S' Turma, relator Mnuwo C.ilsun Oipp. 
Hatlcas CO<pus n 30.63010A. Julgldo ent 21.9.200-1, DJ ok 
3.1 1.200-1. p. 2 I Oi. 

"As peculiaridades do caso. com relevância 
its dificuldades enfrantadaa pelo Juizo para a reallzaçao 
dos Interrogatórios dos acusados e das oiUvas das 
testemunhas de aeusaçlo e de defesa, sempre por melo de 
cartas praeatórtas endereçadas a d ife rentes comarcas • 
do s uficientes para afastar, por ora, o a legado 
conslrangimento 118911 por excesso de prazo para a 
fo rmaçlo da culpa ( ... )" (STJ. 5' Turm:t, relator Ministro Fth.< 
Fischer, Habeas Curpus n. 36.82li$P, JUigndo <on 21.9.2004. DI de 
R. I I .2004, p. 264). 

Assim, 10 menos pM ora. entendo nlo n:)tar 
caraou:riz.ado o >legado constrangimento ilegal, pelo que indcfim o 
pedido liminar. 

F.ncnminhtun·se os autos à Procuradoria de Just iça. 

lntim...,·se. 

MacliJ>:I-AP, 16 de janeiro de 2.0()1) 

l>eltllbarJadur EDINARDO SOl'ZA 
Rdilt~r· J, 

Rei. M MA~~~ c. ;;;ROOS ... Dire\1~~ Secretario da SccçAo Umca 
em t.Acn:icin 

H.~BF.AS CORPUS:\'. H~412009 
Impetrante: SANDRO DF. SO\IZA GARCI .~ 
Pactcnte: BEi'iEOITO DE OLIVEIRA DA SI I. VA 
Informante: Jl' (7..0 DF: DIREITO DA 3.' VARt\ 
CRIMINAL DA CO)IARCA DF. \-IAC.o\PÁ 
Relatot: Otstrabarcador U>I~ARDO SOl!7.A 

"DECISÃO 

SANORO DE SOI:7.A GARCL-\ impclrou urdem de 
haklls corpus, com e<presso p<didu liminar. em favor d< 
RF.NEDITO DE OLIVEIRA DA SILVA, sob o fundamento de que 
este <>1tuia sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juizo de 
l>ireito da 3.' Vara Criminal da Comarca de Macapi. 

Em •uns ntzOes, alq;ou que: ji fr.-am designadas divc"as 
audi~cias de instruçlo, ,;em que 115 testemunhas de acusaçao fos~em 
encontradas Aduziu, ncsS< scnlidu. que todos os prazos proccssuai• 
estto excedidos, r rejudienndo, de forma abusiva. a vida do paciente. 
que, respondendo a outru proces.<o no Vant de !Oxe<:uçAo Penal, tem 
direito 110 trahalho externo e saidiiS temfl"riri&<, mas está impedido de 
usufroir tais. beneticin< em rllAo da prisao decretada nos rr=otes 
autos. 

Atn:sccnhHJ que na derradeira auditncia. o rtpn:~entante do 
Minkttrio Pliblioo pugnou fosse oficiad.> ao TRE, a fim de informar 
os possi•·eis endereços das vitimas e testemun~ da açao p<nal, sendo 
~nadmiss ívcl que a sefVegaçJo imposta J)<rdure ate a aludida resposta. 

Requereu, tin•lmentc, o ~•ferimento de medida liminar, para 
que seja rc•o~ilda a prisao pre•·enti•a. expedindo-se. ror 
conseqoencia, o compo:tente alvar.l. de solturn No •ntrito, a conccssao 
em d~finitivo thl ordem. 

E o relatório. 

O.:oidu. · 

Registro. antes de tudu, ~Ut' esse t o 1cr():iro hubeus t'OtpU.f 

impo:tradn p<lo paciente, com o mesmu fund~to. A bem da 
verdade, ainda eslli concluso par• jul&a~ncnto de mérito. neste 
sabinete, o HC 239\112008. Oro. ~iante disso, outra conctuslo nlo se 
pode chegar, senlo a de que a presc~~tc IÇio coostitucional nlo passa 
de mera reiteraçllo das aptmo~s. o que impede seu oonhc<:imcnto. 

De qualquer sortt, apenas a tillllu d"' registro, considerando 
que o acusado plSSOIIaproxírned..,ente lO (dez) anos fO<agido, que 
os oullos eo-rtus já foroon irvctusi•·ç juliados. sendo um absolvido e 
outro oom a punibilidade extinta em razAo de seu falecimento e, 
sobn:tudn, que se deve dil i~liCiar a fim de anaariar os elementos de 
convi(çlo, pnlicamcnte p<rdidos ao lon&o do tempo, a instruçao vai 
dentro dâ noonalidadc, a despeito dos p<rcolços dcoom:ntcs da 
adequação do (H'OCesso tio ri1o previsto p<la L<i 11 71912008. 

C01110 consabldo. p<IM oplicaçao do principio da 
rawabilídadc, tem-se como justilicadM eventual di laçao do prazo para 
a eonclusto da instruçlo rmcessual, quando o rctani1111Cntu na 
oonclusi!o da fomtaçllo da culpa d6·se em razao do cumprimento de 
di ti~ia necessária a apuntçlo da verdade real. 

O proctsso cst6 sendo impulsinnado devi~amente. N&o bosta 
o simples contag~m cJu tempo pata assegurar ikl réu u direito à 
liherdade. A dcmor1 na i~truçao deve ser injustificada. Só assim 
pode-S< falar em ooaçl\o ilegftl. 

Com rsscs rundamt:nlos, de par com llS prrrrosat1vas que me 
conferem o an. 200 do Regimento Interno desto Cone de Justiça, 
indefiro liminarmente • ordem. 

lntimtm-se. Após, llqUI\'C·se. 

Macapi·AP, 15 de janeiro de 2.009 

Desenobar'f,odor EDIN.<\RDO SOI'7.A 

/.j.,_,.;. Rtl~~ 
Del. MAijf;_ DA~NI:: C. BARBOSA 

l>in:ton de Secretaria da Se:Çio 
cmuercicin 

SECCÃO ÚNICA 

HdBE.iS CORPIISI'i,' 2,4.19!1!9 
lmP.tmnte: CARLOS I::DUARDO m :LLO SILVA t ~IIG liEL 

MENDF.S BARBOSA •. I LHO 
Paciente: IRANILTON PEREIRA DA SILVA 
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Coator · .lt iiZO 1>1:: DIREITO DA 1' VARA CRIMINAL D.\ 
COMARC:A OF. MACA~Á 

Relator· Onembargador GILBERTO PINitEtRO 

Trat;s·sc dt hahfoos corpul hbcratóno .:om [lCdid<l de 
liminar ampetrado em (8\'or de 1ranilfon Pereira da Silva. qu( se 
encontra recolhida à prisao. face akl tido por ilegal prftficado pelo 
MM Juizo de Direito da I ' V oro C: rimin•l da Coman:• de Mocapá. que 
indeferiu J)<d tdo d< libenladc: provisóna do pactente. 

ém sua.\ rv .l\cs, os tmpc:tranh:s sustent;sm que n paciente 
encontm-se preso desde o dia 06 de de7embro de 2008, J)<ta suposta 
pr:itica do crime descrito no attogo 171. do Código Penal, depois de 
prestar ajuda solioitlU!a 6 própria vitima. em caixa elctrônicu de uma 
da< agencias da Caixa ~conolmica r-C<Jeral de<ta Capital. 

Ainda na cstctra d<: tais alcgaçOcs, afim>Am que nl\o 
obstante um ra~<ado CCM'Iturtlando do paciente, este busca ser pessoa 
de bem, reconhecendo seu.< deveres sociais, trabalhador honesto c 
dedicado i stio famflia, iticlusivt làltndo prova de proposta de 
en1prego na Empres• PREMAP. 

Adu7.em que a denúncia contra ele fonnulada, t 
desprovida de provas ou indicias de que tenha p<aticado o crime que c 
imputado. destacando que os dqloimentos das testemunhas ji 
ouvidas, na verdade t uma tentativa policial de prcjudi~o. 

Apôs disscnarcm acerca de estar sofrendo 
constrang~mento ilegal. c do seu direito resguardado no art. 648, v. do 
Cótligu de Prousso Penal e 110 an s•. L VIl, da COO>tituiçto Federal, 
enf;vizam n incxistí;ncia dos rcquisile'\'\ dcl incndos no an. 3 12. do 
Co\dtgo de Processo.Penal, ooncluindu por requerem a t:on<e.SI\o da 
tominar d• ordem, a fim de cessar a ontediata ooaçllo, tida por ilegal. 
e'( pedindo o ah·ati de soltunt, c que nu mêritn lhe stj:t confirmada. 

Os autO< foram distribnidos As I 4h do Plantio do dia 06 
de janetro de 2009. ao F.•cel•'rltissomo De<emhargodor MELLO 
CASTRO. que. no dia 07101. d<çodiu. <onStderondo as peculiaridades 
do caso concreto. hem como A excepcionalidade da mcdtda rtqucrida. 
entendeu neceiSârtO jul~à·lo, apó>. prc"ada\ os informaçOcs pela 
Autoridade Coatora, que deveria prc<tá-tas no pruzo de 24 hotaS, 
de••endo em seguida, ser redistribuido. 

lnfomoa~s prestada.\ atirmandu que o Juiz de Direito 
plllll to~i<ta da Comarca de MacapA, recebeu comunicaç!kl de que o 
paciente havia sido pn:so em flagrante del ito em 06/1212008, r 
indiciado p<ta prática, em tese, do delito tipificado no att. 171 , capur, 
do CP. Sendo mantida sua prisiiO em fla~nte por entender que o auto 
de prisao eon fl~atlle estava oom a formalidade regular. 

lnfiiiTilOu ainda, que no dia 1711210~. através de: 
ad•·ngado oonSiituldo, foi ajuizado pedido de liberdade provisória sem 
fiança, em síntese. alegn•·a que o paciente nllo iria furtar-se a prestar 
contiiS com a Justiça. I"' i• seu interesse era elucidar o fato, alegou 
também trabalha coo10 aort6nomo, tem midmeia fixa em endereço 
certo, motivos que en.<ejariam responder os termos do processo em 
liberdade. 

Após ouvir o representante do Ministtrio l'itblico com 
•ssento naquele juízo. comungou do mesmo entendimento, dccidiado 
po:lo indeferimento do pleito. 

Ressaltou, ainda. que jâ foi oferecida c recebida a 
denún<ia. Logn Of'ÓS, foi aberto prazo cJc I O diiiS para que ele 
oferecesse resposta preliminar, prv.o este que trallSCO/rcu m a/bis, 
motivo que ensejou a numeaçlo de um Oc:fensor Pliblioo, estando no 
momento aguardando pelo oferecimento d•-ssa resposta.. 

E o relaturin 

or.ooo 

Embora alçado pelas normas constitucionais ao plano d<: 
dire ito fundamental, o principio da irt<te<!ncia M>fre, em casos que 
assino o exij aon, mitigoçlo em razao da; restriçOcs advindas da 
indispensabilidade de preservaçao da ordem pública, c:omo bem maior 
e comum a que se devem compatibilr.t:ar as lihcrdadcs individuais, 
como, aliti, ensinam '" Ooutos, qual demonstra o enxerto adiante 
transcrito . 

"OwrraJ tm/rnJ,, de vo/o-ts Jurgirom. tk modo a 
<Ttlror.m " " conwll<lo com tua eotrfl!pç4o de llbmlatk. A "'dem 
pública, os inlkrrsJtts soclau' ~o~tivM, v.g., pa.ssQttJm a txiRir u.1M 

e:rpcclolizoçdo do.r domlnlos Ja liberdade. E e.rJe pi'OCUio 
úmami:ou·se graço1 an praptOti,JIIfO nortt..americuno. que vt:io a 
definir 11as emtndas á CUfUriflUÇllo o• dll'trso.r clllrreúdo.r do 
libtrdodt (peJJool. de lmprt fiJO, li rtllgit'Jo, ele.). Av pensar-se. 
enl4o. a lilwrdadc do homtlft • a?Jftf) str juridit:o t perlt~nt8 a UI1JU 

comu11idode jurú/ico • i ./llll<lolflfntal que se abstraio tk qtKJiquer 
conoturao co1• a tdélo de o1tarqu/o. A /ibtrdock wá, 1im, ligodu u 
uma Idéia <k ordtnt". (b u e Sohh1 G•lmarhs, Hab<u Corpus 
C: ri rica t Perp«th•a, 2' Edlçlo, Juru6, p. I 171. 

Com efe ito, o principio do dindto :1 lihcrdade nao é 
absoluto, estando submetido a outros princlpios previstos po:lo próprio 
'ii~tema ConslitUt10nal e pelo ordenamento infr»eonstilucional, 
restardo pacificado, no Ambito do Processo Penal, em rclaçâo à prisao 
proctssual, que " custódia cau~lar, embora considerada um mal 
~ctssãriu, uma vez que suprime n libtrdnde do at.:usado antes do 
advento de sentcnço condenatória ..,lado pelo efeito do transito em 
jul g~~do, justifica-se, em ccnos casos, para garantia da ordem pública, 
da prt:Ser\'aç&o da instJUÇao criminal e fiel execuç9o da pena, certo, 
ainda. que as condiçllts pessoais do paciente nllo coostitucn1 
impedimento 6 decretaçlo. se recomendada por oouos elcmentn< de 
pru\'1 reunido~ M~ autos. 

O fundatnento, sob a 61ica de que a liberdade é de 
natureza absoluta, nl\o é um preceito ""olhido petas normas 
constitucionais ou mesmo infracon:'itituck'lnal, pois a prisâo cautelar, 
mc.<mo ..,ndo, n. expresslo de Bento de Faria "ulflo inJUStiça 
lftussdriu ,-ontro o md1viduo ... é admilida quando valores rMiores da 
sociedade devam ser preservados para a garantia da instruç;Ju prnal, 
para a prcscrvaçao da ordem ecooômico-sociol, para assegurar 
eventual pena a ser imposta c, no caso especifico, par• w ibir o mal do 
sccuto, o flagelo o:ontem(l<rlnco da ,humanidade, que t a distribuiçlo 
e o consumo de drogas, chaga social que tem aiTliSiado à noto 
destruiçan do ju,·entude do pafs e att do mundo, o suficirnt< paro que. 
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em casos tAIS, -~ se '•J•m pn."'SCntcs, nos pi"OC(SIIl' rclactonad~>< m 
il1<tll1> drua Tlllturela. n< pr«suJl('StOS do nrt 312 do t"Odogo de 
Processo Penal 

A rn\J.o cautelar JUS11titii·SC:. nos ensuumlCntos do 
Colendo SuperiOr Tnbunal dt Jusltça. qulllldn w "'"""" OJ•<todo 
à ui. n Cotuiiii41ÇOO do ll<poibltca. jvndada q ... /DI ndo '"""'"" no 
garuntru do ordt!m pública. dxmlt do ~rsonahdade! do n~nl' ' da 
inttnSIJ RrDtJidode do lrlnrt. mus wmbim na necessidade de gmomtr 
o a.phcoç4n da lt1 ~nol. onw u '''Jtinckl df' sr"u.s mdÍf:lOS tk 
prowi1<tl r.....Uu (STJ, 1/C 50.16J/ SP. RrL MIIL HA~nLTON 
CARVALHIDO, 6" TurlfUI, dt /J-61-01, pub. DJ /94}1.()7, f1 JPS, 
Juri<p. lnruntt) 

Nesse sentido, pacifica ..: a junsprudtncr:. <k nu~~o 

Tnhunal. cmronncJulgado que rroço t colaçlo. 

HABEAS CORPUS • PRIMARIEDADE, DONS 
ANTF.CF:DENTES E RESIOÊI\"CIA FIXA, CIKCUNSl'ÂNCIAS 
QLE. POR SI SÓS. ~ÁO .\llTOR17.AM A LIBERTAÇ.i,O DO 
PACIE!IITE· PKLSÁO PREVENTIVA COMO GARANTU OA 
OROEM PÍliUCA ~EXISftNCIA DE \ I::Ui\Ç..\0 LE<:AL. ll 
llons ont=denl<S. pnmanc:d:ule e res~•a fi~a n5o silo, por •• sós. 
mcunSIAnc•as suftctcmes i concessão da ordem de hahcl.\ corpus, 
quanôn rrc:scnlcs outros rtqUISIIOS para manutençAo da custod1~t 
con>o por exemplo a ncccsstdadc de gamnlta :1 ordem pubhc&. 2) Fnt 
que !"-'« a alcgoçAo no senudo de qu< a pu.sikl pn.-.<nt~>• < 
Msncccssarta e somente: posst\d em casos cxtrtmes. nossa 
Consl>IUIÇio nlo. nda e a lcgl!lat;ilo processual pcn•l cxrrc\Samcnle 
a pcnntte, quando cfcuvamcnte demons(lada suo tmprcsctndtbtltdadl: 
a gata~tlll da ordem ruhhc:a. 3) O.dem denegada (TJA P • HC IL • 

11881. Ardrd6D a. • J/680 • RtL CONSTANTINO BRAI/li!'IA • 
Srcç4n rjniCD· ). 1811011007- v. Un6nlmt. p.1111112007 ·DOê ,_ • 

UJJ). 

VcJBe que o concctlo de ordem pubhca nju c:.l:l 
adstrito apenos i pr<><n\5o da prtiUtl de ratos Crtmtnosos. mlb 
lambem de acautelar o meto soctal e a própna creJrbthdttde da ju\lll;a 

O.preende-se, ainda, que o pactentc t, em tese 
cooturnu n...a proltca de dchtos, sendo que solto por cato tro 
continuar 1 s.ua SA@.I enmutosa. cts que as 1nformaç~ con~tantes no 
srtc dtt TUCUJLRJS, dlo conta dele ter a pcrsonaltdadc ,..,uaJa pura 
prateca de 1licttos 

RC>ta, pois, dcmonstrodo que a pttsAo prcv<:nl"'" t 
n<CCSSina p3n pnnur I traNjOihdadc do meto SOCtll, IY<SSO I 
pe'-<111.< com as caracterlsllcas do pactcntc 

O suporte Juridtco dtl ltohea• rorpuJ, oomo remMto 
<xccpctMal, tem como antnlO as secutnt« htpó<cscs 

a) ilq;altdadc n3 coaçilo por raJ~a de JU\11 cousa (1!11 648 
1 do CPP). impltea <egundo Rcnto de Farta, em que o ato de que se 
quen a o ctdadAo nlo 1cm a sançAu d• lti nu n~ c;anc;fv os seuc; 
n:quisttOS Poro o mesl~ Pontes de Mtraoda, Justa _cau>a é aquela que, 
r~ lo dtr<:tlO. ba>tana. >< ucones.<e. rara I coaçao F • quc se conrorma 
com o dt~IU), que se •JW.la a norma lesai. q~.t~: se .~;molda. » rcg:n 
JUndtc;s_ 

h) iltgalidndc dt coaç.lo por ter ultrapass&Jo o tempo de 
pn!>âo fiudo em lct (lrt ft48, 11, CPP)· 

c) ik@ahdadc da coaçno pela nao admtssllo da fiança nos 
c~ quo a lct autonza (an ft48, V. CPP); 

d) tkgahdadc d:J c~ em proc«so nwurcstamcttte 
nulo lllt 64&, VI. <.:1'1'1 

E::n' que pese os ar~umcnt~ t.k. :.cr • pnsJo prcvcnuva 
&:'ncCc:\-;IVu• e somente possl~c1 em casos t\lremM. nossa 
Conslltutçao nilo a ,·cda e alcgrslaçiln Jlf"""'<Ual renal e•p=:unente 
pcnnnc quando anteaÇad• 1 onkn• pilbhca cluu ccontlm~<a. 
ct,n'loenlln~o.la da m~ruç!kl enminal e api.CIÇio da lc1 penal 

Rclntlvamente as hnunarcs. estas: 'ISI11Tl ~~um a 
tutel• du dtrcuo ap:ll<nlc, qlllltldo atravts da denonunoda pro,·• pr~mu 
{oc~ )t hu.kntu:m m UltcriM class•c.AmCnte 1dotados de apartnc:•a 
·do bom dtn:no (/umus bunt tlUIS) c pcngo na dcntonl (ptr~culwn m 
morol 

No pnmetro prcssupD>to, l<mo> a "plauSibtlidaJe dn 
duc1tu ... a c:"·idcnc•ar a n•·J.t,lGia de um mtercne processual. a que se 
con•ctl<tonou denonunar de fumu< l>wrt J"'" (fumaço do bom 
dtn:Uo) So .cgundo, t""t<JS o e'"cntual retardamento na cumpo"yan 
da hdc <um possibtlidade de ~tmento, ou do próCrtO processo ou 
<k seu ohteiO. C aqOJio denomini!Jo depcrlculum '" mtva Somcnle a 
co"'nm'tâne'3 desses do1s pressupostos adnut~ a tutela hnunaz 

Marec:lo htm: Sampa1u Cl))l.J.. m 1\\pe.ctr.ç, d3 Teona 
Geral do Tut<la Anteciplda. Juns ~lnt~se.l&n.l~cv 2001, a rcspctlo du 
assunto c c:ttamlu llumb<rto 1 btodoro J6nlor dll que o ex· 
Oeiembar,&dor • 11t1h:u·~ de orguNntos JmgriM. pnrém robufiOJ 
quattdn ••una. '"' rtltx;IJo o p/JUJtbtlulatk &r demo trrepor<i>.'<l. ser 
a nwsmo rn-allada ~NID JUI:. ~Ctgwndo as rtgras ÚIJ ''",.~ 
connmcmwnto. tlt! modo que niJo dtspensc a jundamcntcç4n nu 
m0/1\.'Q(dO de Jtu cnnl~«.unemo. tnoJ Isto dar·s~-il COtn muit'J ma1fP 
hbt'rduik ck açiiu do qui: na (ormaçdo d~ urte.zu qw M tr~gt no 
rtntrnl) bfinllf\'0 

O mesmo autor ctta. amda. e"'lartcendn o 1<n1R 
Chdôdu Ran~tl Dinomarco. que de dtz set "um &rfensor tJI'dnro<o 
da rnstrumcnlabdu.M t ~oi t/itn·ld.Hk do prf)C.~JJO u ~'"""' Uu 
prrx UtltOI o s,u ullrpoda (c011to u jf'Jro 1111! cancro} ~dtDnlt" o 
tut~la onltcrpodo . fundada nu Uk.'I.W 11 Ju dliptJ.tl/n'() li!gol d(J 
Qfl{t'Ci(>Or;Ja da IIJttfa d, ~riiO, CUt1$Ub.JIUilt.'IQ·~ tkl nurtJtdotk 
muduil'cl. Jt ncurralr:ar os mol~s do pro"uo. porqut. hà dt!morú~ 
ro:o..h-tzs Jif~Aias pt/a C'Ortil~t jtJfMUI rnerrrrte an pi'O«SJO t hd 
t:kml'lat a~r.ucuJas ~lo C'Ofllf"'OIamtniU tlule~l do tkmandoJo • 

Como Jaltentct. colo.:tOtt.tndo tn:cht"' .Li tk>utrtna • 
~tmct-i<An dt lim1nar de\ttrâ obedecer does roqutst\U) bilbtcos. que 
, ~·&1'1 da -ctemnu t a ap,arênct3 d-n hnm dlreuo. lóe:ndo que "' 
~1,ll..'tto:ta de algum d.:h.:o, toma ~nlc o mdciC:nnw:nto da hmmar 
toqucntla 

'ft htfK,.~e dos IUIOS 111o \CjO prtStntt rtqut<UO 
r e"-\:S:S:\no para ..;c.ln~nAr. da hmmnt, qll.ll SCJ11 fumllt hm1/1un' 

( DIÁRIO OFICIAL) 

'15() \CJO l'f<SenlC, pot ISSO, O fumou ~ ... ! tuns, ddl 
porqtr< tndtfiro a hnunar tfqlt(nda. 

Rcmd•m·« "' autns a d Procuradona de 1 usuça pato 
manofcsti!Çilo 
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lldBCASCORtUS~ 
lmpelronlc JOSt MARIA ALCÂNTARA ff:R i\,\1\tDES 
f'aci<nle JA I LSOI\ SILVA DOS SANTOS 
Cootor JliZU DE OIRt: ITO I>A 2' \ \lVI CRI \I IN AI. OA 

C0\1ARCA DE \IAC \P,;. 
Relator D<O<atbor&odor CILBt RIU PI'IIIEJRO 

•Of.( lSÁO 

Tntt3 o presente de ltubt:Cil ''»J1"' tmrctmdo em 
fa>nr de Ja1nson ~'"'do> Santn<. nomcondo como autonJade ro.tllor• 
o Ju•w de Otrtllo da 2' Voro Cnm•n•l da Comarta de \1•<..,. QUI' 

mant~m a pusAll du p.tetente ~:m raz.10 da prauca de ddthl tl~L:nto nn 
arttgo I ~1. do l'ôchgo Penal 

Narro em sua< rvcles qut o pact<ntc es(j PfC'I' 
de<de a dta I ()1()9/2008 portonlo. h• mal\ de 110 dtas. em l"trtudc de 
sua pns.lu prc1enltva ter stdo dcrcltdl pelo Juuu apontado como 
CORIOI, mouvada pela proltCa do crime llftYISlO no nrt I S7, §r. I. 11, 
CP c que no entender do JULl o qun, o ag<me demonstro 
pe11culostd.ide. o que JUShficana 1 monutcuçlo de sua pn>io cautelar, 
sob 1 g.onnlta da O<dcm pübhco 

/\lega que não h' mottvo para o.ce:.si,·a demora 
no andnmento do ktlo c que o pruo procc~•ual que csti pnlistldo 
desde a dta 29/1011008. sem que tenha stdo cnccrrodo 1 tnstruÇAo 
crtmtnal 

Conunuo altg.ando que desrtspcnados os pram> 
proccssuats estana coracttnado o construngtntento tlcgal, nllo 
;ubstsundo ~uDJ<qucr outros nulli\"OS clcr.cados oo wl 312. do CPP 
aptos 1 fund:uncnt:u a monutenç5o da sq;rtgiÇIO cautclw do 
pactente, umo ,oz que t pnm6no ter n:.idtnclll fiú e proftssilo 
d~fintd._ requerendo, 110 fiMI, a eo<tcessllo hmtnar da ord<m com 1 
competente C).pedlclo do 31 ... •ru de solwra 

01 auloo f""" conclusos no dto IS1121l9, "" 
Excelcnusstn10 Dc1emblr~atlm M•rtu Gun)""· que em despacho 
exarado lls Os 14 para uma mdhfl( anolise do pedtdo, dctXnu de 
cxauunA lo. l'ace rnc<t<tinC1o dliS tnromtações da autond:tdc ooatora < 
que esta dc\<na 5( pronunctar <m 4& horns. das l1lZcles suscuodas. 
1nclus,,.t no qut dtz respelh.l ao csdJ.rCetmcnln do :uraso 

lnfonnaç<'\cs rroL'Idos pelo magtsuado nontcado 
cootom afirmando que a tn>tru\':ln processual decorreu-se 
tktrmalmcnte, uma ,.., que o pact<nlc ror a pn:so no dta I O de 
~cmbro dt !008. tndlciado pelo cnmc J3 ttptrtcndo. tu)n det1unc:ta 
ro, ru•b•da no dta 2StCNI2008. rt>i'O''" do dtrcsa opresenta somente 
no dta 10 1 o 2008, pela o.rcnsorta Pubhca No dio 2311 0/20M. 
despacho pturcrtdo dctcnnmandn a designRÇiln de audttftcta. para o 
d••tWinOO'I 

Cununuou tnformando que «se lapso temporal. 
dccooe de um v-onc1t nitmcm de aud•tnc•as com rl\us prc~ 

Os autos vtcrnnt conclusos ao Exc:clenlis.stmo 
Descmbarl!ador Al!t~>ltnn Silvmo, no plantão do dt12211212008. quo 
antes de apreciar o p«:dtdo hm1nar. rcmclcu a feito a d Procuradona 
de Jusuç• pn mom r~taç5o 

rarcccr mmistcnal upmandn pelo conhectmcnto 
do pcdulo de I10Mas corpus, e, no mtmo, que IOsse cunccdtd:l • 
ordtm. por rtJo "-'lumbru razoo que Justtfica>s.: 1 demora p;n o 
tntmo&atOno dv rtu. akm de niln txt<ttr nenhum grau de 
complcxtd3dc na ~rendo processo. QU~ ross.: CIUS3 da IUtnrídade 
ooawra nio <.:hcgar a um fktc,~um JU~to do C'&SO 

Relatados. passo • dtctdtr 

OlliUO 

O tmpelrunle t>ttSCR em suas razoes seJa ces<Odn 
olc&Jdo <Oil>UllJ:)ntcnlO ti<~ n. hhcrdadt de locomoçllo do 
pa<tcntl: Para U>nlo adUl que o pra10 p3n wn.::lu..a.1 do r.I(O 
encon~r• ~a muito superado. uma HZ que Ji ultrapas\ldo 120 dt~. 
desde n ltft da sua pmilo. Que ;c deu em lO de setembro de 2008 

"'0 que pentnc 10 C\CC:l~O c.IC pr320 rara 
conçluslu d• ,n~l"Ut.;lu t.Timina! devr ~tr len'lbrado qut ti«: n)O ttm as 
caractcriS'tcas d< l~laltdadc c de tmp!Uffil!!ttbtltdode. f=odt>-<e 
tmprcsc; :1d1u:J r .actocmar rom ctno JUIZD de r1z01b•hdad..: pari 
ddinar IDI c\ cesso 

~8.) se pode pt>oJcrdl' mero <Oml onttnéttca de 
temp.• .,ara no, IIns proccs\031) 

Kcuallo qu< '"" pn&.W.< rmcc~<u3is para 
encerramento d3 on'iii'UÇM enmtMinAo <5o absoluto; Mc>mO porque. 
scq111.-r ha previ.:.. l<gal qu< fi« upr<sW11<nl< a seu ltnntno O que: 
~e dne ter em mcnt.: t que de<tcm ser e,b.icr\ Idos m rrinc:iptoS da 
rdlJiahtl•d:Jdt c do prQpofCJ011oltdade. CO<lfortn~ .. pccultllfldodes c 
C'Spcta licnJalcs !olo 1.1\0 CC'flttCIO 

Anahundo a ntllltrta o ~uPQ"tO< I nbiJnal d~ 
JustJ dc::cttlru. 

11< • DIREITO PROC'ES~I •I PF"•AI -
I'ROC F:S'O • EXCFS!>O llE I lt-\ZO • O d•·<,lo), como r11o 
Cllltural. c fmln _no ht>túncu \s nonnt< '"'"~a< devem !<r 
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tntcrpmad"" CMSOMI< o St~ntlialdo dox aconteCimentos que. por 
sua ve7 conStltuetu • caus• da reloç~ JUridtco O Ctl<h~u de Pfil<:<<sn 
Penal d<~• do m•cio da d~a de 40 O pars tnudou scnmchm1n< i\ 
complc-<tdadc da conclusao dos utqwn iU> pohcoa~< < a dtficuldadc da 
Ut.<truçllo cnmu~al siO clda \'<Z ma10ru O prazo de tondusllo n:ln 
pode rnuhar de mera SOn\3l antmclica Faz-se lntprQcmc.h\CI · 
nlCIOCtnar com o JUI>o de ruoabthdade para defin11 o txcesso de 
prazn 0 dtseüfSO JUdie tal n5o C Stmr les ractoclntO de lO@tCO rom18J 
(STJ, 1/C , . 896-RJ • Rtl. M/11. V.cm" CLrnlrthloro, j. 
11.1/. I PP/ ) 

Fm bnlhantt txPOS•çlo o Ilustre Mm•s1ro V•cenre 
Ccmtccluaro A no tní<to dos ann< 90, ou SCJft, decorndos m•IS de I~ 
(quinze) onos demon<tro,·a pc'eocupaçJo com rq<ras ri&Jdas expostas 
em ncxso l<!ISiaçAo. lp<S31 das tnúmtros roudanços cultutli!S c 
compnrtarncntaiS da soctcd:Jdt bmtlctr:J. ~o boJO dt sua dtctsla 
dct~OU COII>tgnado 

"O Ulrtl to, como filo culturol. l bis lóri<o. As 
normu j uridicu de"m .. , lnterpretodu eot~Joantt o 5lgnlncado 
dos ocoeled m<ntos. q ut , por wa ><Z. cotUlilutm 1 u u.u da 
rdoçto juridlco. Caw contririo. 1 lei, eno bor• '""• •i&h clo 
(aspecto ror••l) ... ,. ur~n tt dt tfidcil (aetit~·· rolnlma peta 
<(l(lt dld<) 

O Código d< l'rocnso renol doto do tnleto da 
dfcoda dt 40. Ue lt paro bOj <. o Rrosil mudou ... ,helmtnlt. o~ 
\ a loru fnrtm rnbcos. A conctnlrtçl o urbaaa da popu1a('iu, a 
riquru. uda \.tt mtnM dl\fribuida to t rn pobrrdmcnto dt1 rlastr 
mEdia (f1Rfrlbulran1 para O t umtnro da \ 1olhria OI~ &r11ndr't 
<idodu. 'oebon Hunerio. IU(Or du prnJtlO de (6dtj!O Penal. ront 
Jrt r btmtnlt Uitict det J)Orq Mt tOft1i ftlrl I pt'QI nliii'C tltUdl 10 

crimt dt ntorsAo llt:diaoct wqOtstro, hawrado morc t d1 , rei ma. 
Uizll·!<t. u i drlito. nto cro protiudo no Brasil. O lu to sena 
Inspirado no .eqOcslro de Olho de i'lodor omtrkaoo. Ltnd l><rg. 
qu• gonharo notoriedade ou ttopretndtr 1 lra,cu ia ~. Atlhtico. 

Jloje. no eolonto, os jurnoi• nodtlam 
dioriomtnte a prttln drsso infroçln penal. 

A nornttt. lliUn mttomt nlt 11COdlmic11, uguttdo 
ullfl'n.<, •gor., rL[Hit-St nD txpt!rllndll j urid/N. E st repttt 
dlarlomentc. ~(I IC n• 898) 

Em razAo tlc lodo a c•pollo, e em que pe.e • 
ocorrfncta de cxcc<So de Pf1ZD ~ • •~KtCius5o da tnstruçlo 
cnmtnal. entendo quc <lo se JtlSufica. nllo podtndu «r tmputado ao 
Judtttano talotraso 

Vale n:s~altar. qu< llfltes de analisar o prdtdo. 
'"emos o cutdado de consultar o TOCUJURIS. Urrt3 \(t ~ue. «eundo 
tnlorm!IÇÔCS pr<Stadas pelo llltundadc coazora. 1 aud~•• do 
piiCICTite CSlllna marcado paro o dto I S/01109 isto t. qumta-fttro 
pass&Ja. dtsla ronn&. apit< C\lmtnar o SI(C do TJAP ... .-.ficamos que 
de ratn a oudt~ncia ocom:u. e nela fat ab<rto prazo succSSI\'O a. partes 
de 05 dta.<. P"'1l opresentoçlo de al<goçl\<s fi nrus. dccullndo também 
que O 8CU>IdO de\cril aguardor O JUlgam.'lllU du rtttn RI Dnslo. DOI 

oonsidcror a pnmmtdade da soluçAo final do processo FSltlndo neste 
momento, com vtStl ao Mtnt>ltnn Publico. poro as alq;ao;l>e.< finars 

Na htpote\c dos lUtOS n:st.>u dem,m<trado que 
realmente ha c•ccsS(1 na conciU>.Io d• •nslruçilo. entr<Unl~. n:ln 
pudcmns rechar OS Olll<J> In rato de ser "tuçilo onde n pnllO pftll 
cnecriJ'll(ntn da tnsuuç-Ao pfl.)C.:Owal dcm1ndar6 mau 1empu do que 
aqiJtlc con,·encKll'lado no doutnna e Jun'ipmdtncul 

Pcreeb<·sc. lamWm que silo doiS rtus no 
PIOCCS.O. e que tsla tiCirrt:wt, por ób' 10. uma compk\ldadc mutlo 
maior, tiS que scrlo ouvida.~ \o·ãnas lestemunllas, ~lo anall\adns 
vanos pedido\ oltrn de outros fatores que contnbu!ram I! cor\trtb uu"àt' 
para un'a rn)l r.x;l1o mat< prolongada. 

Nm••JUrisprudb1ttl c !""'lfoca no <enlldo de que 
n c.•c:csso de pr= p:trl conclu.<lk1 da tnSiruçlo cnmmal n.lo <onfirull 
consrrangtm<nlo il<eal quando a compkxtdatl: dt> coso demanda 
pr~ mnts exrensos VtJiffiO) 

PRO<'Ef-~0 PE'IIAL • /IABE:AS CORPUS -
E.XCE!'-~0 OE PRAW JL~'TIF!CÁVEI - E."CERRA~IE,..'lO 
Di\ JNSTRl ÇÃO CRIMINAL - DILIC.t'ICio\ III::QliERIU.o\ 
PELA DI::FFSA - CO~STRo\~CIMI:NrO ILEGAL NÃO 
CO'IIrtGl iRADO - CRI\IE IIEDIO'mO - LIBlRDADE 
J•Km'ISÔRIA - VEDA(.ÃU LEC:\1... 11 Nlo ltm q:Je se falar de 
constr&nJ:unçnco tk~al fundado em ncuso de pratO. se a tnSIIuçln 
Crtmtnll <nten'OU·SC. raltandO lp<!la> a JUntada de documentO 
rcquen~o pela prtlpna defesa lll'crmne a ~uutnna e J•nsprud~ncio 
que o prazo csnpolado pela kgtslaçlo pora conclosilo da tn>ttuçâo 
Cflllltnll >C!I tXtnlpOiado <nl roce do oompkMd.lde dn pmcc<W J) 
TratMdo·st de deltto tn<cndn no t~l d~ll<ks C\>ll>tder.ldc>< 
h<"dlOrWll) n3il ttm qut se fa!ar em ~:on~.oe~~ di1 t'lcndictO da 
hbcrdade rro"><itta. 4) 1/oi><a< corpus denegado (TJAP • 1/C 11.' 

/488/. Ar6rdao 1L • 9989. R•L GILBERTO P/.~ H E/R()· Stcçüo 
Unicu·}. /OOM006 • •· Un4n/JM • p. JSIOP/2006 ·DOE n. • 1855). 

PROC!iSSO r f.'i·\ 1... EXCESSO UE PRV.O 
Jl"STIF!CADO. CO'ISTilANGIMC'ITO ILEGAl ~ÀO 
COWIGlR\DO. PRISÃO PREVFI\'1 1\'i\. REQlSITOS DO 
.\RT. 312 DO CPP. PRIS\0 MANTIOA. l) '5o hli se !alar em 
ronst...,Jlmenhl rlegal se o c'traoulttmmtl dn prvo meonrra 
Jusltflcal!>l na complcxulad• da . ' .,. ~,f.,ultlad.s tnrrcntad.,. 
reto JUt>. alhetns A sua •ontadc. rara cunclw • •nstruÇl!o cnnunal 2) 
rara pu~ prt:\tntivo t necessária a prO\ a da Ç.'(i~lên-.:11 dn crnne e 
mdicux \ut"tel(;ntcs de 5u.a ollU:oria. ~: a•nd• dt"c Kr tkmonstrada 
""'"'atlltTICit< a sun ncccsstdadc. com,, roona dt pr:snlu a ordem 
publtca. 1 lll'Struç$0 cnmotftl ou paro a!$cgurar a aphcoçan da lei 
penal 3) Ordem dcncf.ad• (TJIIP • HC 1L '11011-Awnl4o 1L' 86~6 
• R<L LUIZ CARLOS· S<<r6o Úlllro • j. 211011200.f • v. Ml1lorlo • 
p. 1111/1200.f- DOê 11. • 1646). 

Conforme trnhu mç rnarufe:U:Ido os rmtnarC'5 
•tSant a,;c U"ar a urtela do dtn:•l~ ~pa~tnte. ~uaru!o atra\c< da 
cknommnda prova pr~ma facttt se rYJdenciem Cb ~rucnos 

cl•«icantentc adotados de opan!nt:'a dn ~ d•re~o liÍ'"'"' bon1 :um 1 
c: pcngo na demora (Jwrt~.~'~"' m ntDI'Q 

~o p11nx1ru pn:~L'u~n tcmeos a 'l' au.s•l'ld•da.k 
do dueuo·· a t\'ldentuu a t!ICultnc•a ü~ um •nteres'"-C r"C'CC'S.\oal . a qut 
5e COO\Cntlorou dcnonltn• de jwn11r Pom Jlml ,fuma;a du bom 
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dirdtol. No <.c!gunOO, h:rno" o eventual rctard3mento na romrosiçlo 
da lide com possibrlidad< dc Jl"n:CinlCIIIO. ou do póprio proces;o on 
d( seu olljcto: C aqu\lo dcnomillado de pc:r~ettlum ;" mora. Somenre n 
(;tmcomilànci:t de~St.~ dots prc~upostos ndmitc: 11 tutela liminnr. 

Marcelo ~re ire Sampaio Costa, In Aspectos da 
Teoria Ger>l da Tutela Antecipada. Juros Slntes<. Jan!Fcv 2001, • 
respeito do assunto e Citando llumbtrto Thtodoro Jllnlur diz qu~ u 
ex·[À:~t:mharga<lor "Uiilt:.u-,'{e de orgumtlllOl sJng~los. porem, 
robusln.t, quando CIIJino, em relação a piUUJ1bdulude dr dano 
m•tportivel. Jer o me.'fma uwJIIada pelo jui: . .segundo os rtgraJ do 
/n•re com't"Clttttmo, de modo que ndn dt.'ópcnse a fimdumemoção ou 
mOiil'OÇbo de .st>U conheclmellrn; mas t.r;to dar-se-à com mmtu muwr 
lihi!rdnde dt~ ação do q11c "a frmrwçiJo d~ L'Uiit:tl 11''~ se ~xlgt 110 

pmccu() dcfimttvo ·· 

O mc.:..;mo autor cita, ainda. e~larcccndo o tem:'l 
Cindido Rangr:l DinamMrtO, que ele dit ser ~·um (/tf~t1SOr ardwolO 

da m.Hnmttlllalidnde. t r~al e.feltvtúmle do prOCt!S.SO, a sttuaçdn 
pmceuual o St>r f'XIirpadn (como sr fora ""' cuncru) mcthame o 
lliUdo allh.•ctpada. fundada no l11ci.W 11 Jo dij,pQitltW) l~tgul du 
anl«tpuçlio da lu/elo de minto, consubstnncm·st na lll!cts.stdud~:, 

inadtúvel, t!f! nl!utralf:ar OJ moles do procxsso, porqut. há dt•moras 
ra:()(.h·ris thrudas pelo cardttt formal mertnte tl() processo t! ltci 
demoras Q('f'~M:idus pelo compartom~nlo dt.~ltal do dt!mnndado 

Como sshcntc1, colae1onando tn:chos da dnutrin3. 
a conccss~ de limmnr deverá obedecer do1s roqu1S1tt>s hisicM. <iue 
sao o perigo dn den1orn e A apartncia do bom direito. sendo que a 
incxisti:ncia de algum deles I om~ cogenle O indefe1imen10 da linunar 
rcquemla. 

Ausente, ~s. o fomus bom ~~~~~. indefiro a 
liminar 

~lacapâ. 16 de janc:in' de 2009. 

1/ABEAS CORPUS N,' M+l/09 
lmpetraniC: MAURICIO SilVA PEREIRA 
P:rcicnte: lo: ELI DAIANE 00S SANTOS c;J rR.J~O 
Ctl:llor JltiZO DE DIREn·o OA 2' VARA r.RIMINAI. DA 

COMARCA DE SANTANA 
Rdot11t Ottrmba'l!ador GilBERTO l'll'iiiEIRO 

'"OF.CIS.I.O 

Trata·se de ho.~ta.' cnrpu$ impetrado em favor de 
Keli Daul.ne dos Santus Gurj:Jo, qut: ~c encontra recolhid.a à prisão, nn 
virtude da prética d•-strita "" 11rtigo 33, inciso lll, da Lei I 1.343106 
tler Antitóxioo), nomeando como ootoridade coorora o Juizo de 
Direito da 2' Vara Criminal da ComiiQ de Santana, que indeferiu o 
Pedido de Relaxamento da l'risào em rlagrunte ele Pedido Al<cmativo 
de Liberdade Provisória Vinculada da paciente. 

Em surrs razOes. sustentou que a p..:iente 
cne.:ontra-sc sofrendo constrangimento ilegaL uma va que o flagrante 
for lavrado em de.:ICOrdO eonr as norm•is legais, pois A ~poca dos 
!3tos. nll11 estuvu pmticando infraçno nenhuma, nem portando 
substincia qulmica entorpecente e valores que pudessem p~unlir a 
sua comer•ializllçao. de lguol mnêo, que a casa on;le se encontmva 
quando du moment11 de sua prisão t de propriedade de sua sogrn.. 
logo. não sendo da o al\'o das invcstig3Çl'les., m3S sin,, o ~I nl i 
residente, qu31 seja, sua sogra c compMh&:iro. 

Ainda na ~tdra de tais ah::~a~üs. afirmou que 
nào foram pr«nchidas as cir~unstãncias autoria.dllr~ da prisoln tm 
flagranle, t que os indicias de autoria I! cnminalidat.lc: san frágeis. não 
justificando a i"'putaçao de que csti\·cssc traficando cnlorpecentes. 

:\pós dissertar acerca de seu cJire1to a responder 
oos tennos do processo en1 liberdade, requereu a conccssao liminar da 
ordem de ltot...os corpus liberatório. objetivando que r os~• <.<pedido Cl 

comp<~cnte ol,anl de sohura, para responder o reito processual 
emanado do ato illcito, em liberdt\dt. 

Os autos fornm conclusos no dra 04/01/09. ao 
Exoolentís,imo flcsembargador Edinnrdo Souza, plantonista desta 
Cone, que em deipxhu c,u,atlo âs fls. 35, para tm'\ nlelhor análise 
do tx.'\J idn, <.k:i:\nu lh; cxamin:\·lo, f:tce ine.~lstê.ncia das infomtaç.Ot'S 
da autoridade coatora e que c:s:ta dr:vena ~c pronunciar em 48 horas 

lnro""'"iOcs pre;<adas, afirmando que nenhum ato 
cx1stia q~ pu<k~e contaminar a pn~ da paciente t que tnsejasse o 
seu rcla.'<a.mcnto, (hlis h:l expresso , ·edoçAo da conctssAo de liberdade 
llrOVIsória.. n:s:ía1tando que a dmga foi apreendida na rtSir1~ncia onde 
mora\' a a requerente. que com·ivia o. 1m o ctrindiciladtJ Friton Crudoso 
L>ias. que SC@undo atesltl urtid~ criminal, te\'e um3 condenaçGo 
tronsrtada em JUlgado oo ano de 200R, por delito da mesma cspécre 

lnlimnou ainda. que :lpós serem colhidos os 
elemenh» de pnw~• do caso, n..-la impediria que nqucle Juizo, 
vohas."t a arreciar t1 p<'ISSibilidad!! de eventual conccssAo do pleitO. 
com mais 10egurança 

to relatório. 

OF.CIOO 

Dc:sta.nc, emhur.l ulçado pelas normns 
constrtucronai• ao plano de direito fundamcntnl, o principio dn 
inocénc&a )Qfre. em casos que a.~o;.im o exijam. miti&açAo en\ mzllo d35 
rtstri,ocs adorindas da md&SJ'I(n'l:a.bHuJa.dt Uc prtSCf\'DÇi'\o da ordem 
pública, como tk.'m maior c comum R que se devem tompmibiliz.ar as 
liberdades mdividuab. como. alnt.'\, en.o;.inam os Ooutos. qu~l 

demonstra \) cnxcl.:{o ~di~ntc tro.n.~:;crito 

(DIÁRIO OFICIAL) 

OfOutra.f ordem t:J.. ... ~·olores surgiram dt mcxlo n 
cntraft!m em comtndn com tua canceJJf'ÜU ck lrberdnck A ortkm 
pliblim, os lmi'rts.ses socfai.( t coletf\lOl, v.g .. pu:s.saram a ~XIl/IT umn 
t1peclah:a(ifo dos domluio.r da lib.:rrladl!. E tstt proce.sJo 
dmami:ou~st ~ra('QJ ao progmDIIsmn nortco(Jmuic.YJno, qut> wio a 

definir naJ c~nda.t b CfJnslltmçõo os d1ntrsos coml!údus da 
liberdad~ (pe.\·.toof. de 1mprensn. à re/,gillo, etc.). Ao IJI!ruar·ll!, 
enlcJo. a fll.wrdadt! do homem • comt1 .(tr ;uridlco e ~rtrnC't!nll' a uma 
comunidade jurídh:a · ~ furxlumemal qllC .tt obJtrala tk quolqutr 
conola(dO C'Ont o Mito d~ anarquta. A IJMrdode nui, sim, ligada a 
uma tdiro dt. ordem". (lsaoc Sablxf GuimardLs, Ha~as Corpus 
Critica~ Prrptrriva, :r Ed/(do, Jurud. p. 117). 

Com tftiiO, o pnnCipiO do din:ilfl a ll ht.:rd~dc nao 
t ahsoiUI(l, ~tJndo submetido a outros principu~ prc ... 1s1us pelo 
pn'•prio Sastcma. C onstuuciof\al c pelo ordc:nam~nlt• 
mlractm!lliludMal, rest:mdo pi\C1ficado. no l\mb1to rlo l'rut.:t.:"i"'-l P..:nal . 
l!m n:hsç:}o a l')nc;:J.o prw~su:tl que 11 cust6d1a c~utchu. t.:mbl>rd 
considerada um mal necc:sSc'\no. um~ vt z que suprime a liberdade do 
acus.a<to ant~ do ath·cnto de ~ntença coodm:uOnil \tiOOr~ pelo ele nu 
do trânsito em JUI@ado. Ju,lifit.a·,c. em ccri P{i ca~s. ptua J!_nrant1a dM 
ordem pubhcL da pr~cr .... a..;i\o tlit i nsuuçrto c:nmm:\1 c fiel e~~~uc4o 
dn pena. ccno. ainda. I.IUC a."ii ~ondh;Ocs pcs~o:u..; dC't pac1eme ni"Kl 
constituem m1pcdmlCnto 6 dccn:taçàu. s~.: rei.,ll1lcnduda pur oulrtlS 
elementm de pr0\'1'1 u:urmJ~ 110) auh~ 

Otpreendc--se. pOIS. que a pacicmc rora pn:~a ~m 
llagrantr delito, por força de um mandado dt" busca c apreen~au. face.: 
invcstigoçào policial prévia rcaltzada JUnto 6 rcsid~ncia da requerente. 
onde for:urr encontraM.\ e apreendidas drocas Nao há. portanto. 
qu>lquer ilegalidode "" la natura do auto nograncial, poSto que. o seu 
estat.lo c:st:t\'3 em •..-igor no ll'lontenco tm qut os policiais ah chegaram. 

Ao contrário do nlegado pelo impetrante, o 
conteúdo e..rmtus nos autos. quondo da opreciaçl'lo do Pedido de 
Liberdade Pru\·i.sóna. tOi muito he:m fundamentBda pelo juiz a quo. 
que atendendo o pan.--o..-r ministerial. dt:nc:sou n pedido, fxe pris~ em 
flagrante cncontrar·SC' em perfeita humonia COAl os ditames legal~. 
uma vez que o tipo do art. 33, da Lei 11.343106, é misto allematim, 
possuindo vários núcleos, entre eles: imponar. exportar, rcmet~r. 
preparar, produzir. fabricar , odquirir. v<nder, expor à ,·cnda. t<r em 
depósi ro. transponar, guardar etc. 

Assim, qualquer que seja a conduta ptatic..-la, 
tipifico o crime de trAfico de subltàncin entorpecente. E. pelo que 
ficou evidente nos autos. a requerente era sabedora. no minimo qu\! 
sua condura csuwa enquadr:~.da em dos núcleos do etinlc. 

NAo há, portanto. qualqu<r •rrc~u larid ad< ou 
nuli<.Ja\lc quanto :10 amo de pris~o em flagrante. ê o que se cx trru com 
scguranç3 do presente feffo 

Em relaÇllo a esse rema, paclftea e a oricntaÇllo da 
jurisprudência pãrrta. inclu~IVe no ~mbito do Egrégio Superior 
Tribunal de Ju~tiÇ·3 e dc:,tJ Cun~:, cujo acervo jurisprudencial, dcstmco 
o seguinte prt."C(dcnlc. m &-c!rhll' 

"HABEAS CORPUS PEKAL E 
PROCtSSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - AUSEtKIA 
DE FUNDAMJ:NTAÇÀO DO DECRF.TO PRISIONAL -
!NEXIST~NCIA - I'RISÀO PRr:Vr:NTIVA DECRETADA 
CONDIÇÚES SUBJI:TIVAS FAVORAVEIS- IRREI.FVÀNCIA 

, I) O dcc:n:to prístonal fo1 suficientemente moti\'ado, porquanto 
alicerçado na ncccssidad< de prOleçilo da soc:i<dade. em razao da 
periculosidade do agente c da gravidade do dclito.Motivnçllo mais do 
que idônea pant mantença da prcvcnli.a - 2) J\s cnndiçôcs subjctivas 
favor3\'cis do pacientt. tai~ C'llllo primariedade e bons antecedentes. 
por si SÓ, nlo obstam a dccrc<açâo da rn:ventiva - J) Otdem 
denegada". (STJ -Swa Turma-l/C n• 8.173n/SP- RcL Min. 0g 
Fmrandu - Julg. dt 18.08.2001- Unan/mc- DJ de / 5.(19.1008 -
In Sitt do STJ/Jurisprtidlncia) 

O fundamento de qoc: a liberdade t de naturc>a 
absoluta. esse prttei<o nao é acolhido pel"" nonnos con>1itucionais ou 
mesmo infracoostitucional. pois a prislu cautdar, me!imO !ie.ndO. n:J 
expressAo de Bento de hria ··uma llt)tc.wça nece.t.,6no conrm o 
ind;..,.;duo ... ó admitida quando valores maiort:s da sociedade devam 
ser prcscl\'ados para a gararKio da instruçao penal. para a pn:~en·açilo 
da ordem ccon6mic<H•OCÍal. par3. as~furar eventu11l p<:na a ser 
imposta e. no caso ~p.x:iftal. para cnihir o mal do sêcuto. o flagelo 
contemporâneo da humamdade. que ~ a distributçào e o con.~umo de 
drogas. chaga social que tem arrastado à auto d~lruiçàu t.la juventude 
dp país e até. do mundo. o sulicitnh.: p11ra que, em ca.~s 1ai~ . Jâ se 
vc;,jam presentes, nos procc.ssos rclac10I\ados a ilicum cks:\a naturt.ta. 
os nressuoostos do art. 312 do Códi2o de rrooo~<o Penal. 

A prisào preventiva justifica-se. ros en.~in:1mentos 
du Colendo Superior Tribunal de Justiça. quando " ... se mm;ira 
DJ1151ada à /.e/ t a COIIS/ifluçtJo da RtpiÍblirn, .fuliÚadu qu<• follfdn 
sonrenlt na garantia da ordem p•iblica. dtame do pusunululade do 
agent~ ~ da ltttensa gravidade Jo crunc. moJ tombem na ntctuidcuk 
de garantir a apilcoçdo Ju /~1 penal. anlc o uistbtcio dt' s-!r1os 
mdicw.t d~ p,.owh~l 4'\YJSISo, (ST 1. IIC 50.369 SP, R~l. Mln. 
HA.\1/LTON CA RVALHIDO, 6• Turma, d• H-OU/ 7, pu/!. DJ 
19·03·07, p. .!9.!, Jurüp. Tnrtrntr) 

O fato de ser a pa.tiC'Oie primária. nào possu1r 
antecedcntt.:s dc::~abontldorcs. ter resid!!ncia fixa no di!-.lrih, dn culpa e 
profissão licita, não são circunsri\nci3s que. por ~~ sús, autorizem n 
concessão do pleito fom1Uiatln rei o impetrante. 

Nesse scntrdo, p>cifico t ajurisprudtncra de nosso 
Tribun:ol, conforme julgado que trago ã coloçan: 

HABEAS COKJ'US - PRIMARIEDADE, 
BONS ANTEeEDENTES t: RESJDf.NCIA FIXA. 
ClltCUN~õÁNCIAS QliE, POR SI SÓS, NÃO At:TORI7..AM A 
liBERTAÇÃO DO l'ACIENTI-:· PRIS . .i,O PREVEI\11\'i\ 
CO~IO GARANTIA DA ORDt:M PÜBUC\ , INF.XISTtNCIA 
DE VEDAÇÃO LEGAl. I) Bons antcc<d,nh:s. primanedade e 
rcsidênci:~ fixa n:lo s~o. por si sós, circunstâncias !tuficic.nces fi 
ooncessllo da nrdem de hobeas corpus. quando presentes outros 
rcqu1sih)\ rartl manulençAo da custódta, como ('Or c:x~mplo a 
nect.''<idadc de garant ia {\ ordem públrca. 2) Em ~ue pese • nlegaçAo 
no $entidu de que: a prisão prc\·enti\18 é df..'Sn«essána c somente 
possivcl em ca.~os c:xlrcmos. now Consruuu;ao nao a veda c a 
legrslaçao processual peno! expn:ssamente a pcrmrtc, quandu 
eferivamcntc demonstrada sua •mprelt •ndihilidade t ~nua da 
ordem publrea )) Ordcrn denegada. (TJA P - l/C"· • 18881 - Ar6rddo 
1L' 11680. Rrl. CONSTANTINO IJRAIIUNA . Stccdo IÍnlro,: J. 
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IIIIIMIJ07. v. Un4nin!L-p.11/ llf1007 - DOE n.· 4133). 

Vc.1a-sc que o conceno de ordem pública nlio cstã 
ad~.lrito 3penru, à pr~vençao da prflt ica de faros crinunosos. mas 
rambêm de acautel:u o meio social e a própna credibilidade da Justiça 

Rdali\'amcnte <hliminnres, a finalidade delas é de 
prc\'t:nti\'amente assegurar a tutelo do dirc1t0 oporentc, qunndo, por 
convincente prova já pré·C:O BSi itu íd~. se ev1dc:nc~em conftgurOOos o 
fumus hom turt.t c tt pencul11m m moro 

M:ucdn Fn:~re t;ampaio Cost". m Aspecms dn 
'I cona Gcr01l da Tult:la Antecipada. Juris Sm1cse. J;m/Fcv 2001. B 

respctto t.Jo assunto.~ cnand~> llum~rto Thei'WSoro .16nior. snlicntn 
que o t.'<·t>c~mbnrg:ador .. wrh:a·\C dt> '"8"mtlltOS .(mgi!IM podm 
rubuJtUl, qmm~/(J t'ttSmu c:-m rdoçàn o p/au.ftlulidt1d." d" dtmo 

trrvpadl,·tl, ~, a mr:sma O\YJirudu pelo JUlZ 'l!gu,do at ~'c?K'ns do 
ltvrt> L onw,cuutmu, d~ mod(J qu~ t't1n dt.tpcn.te a fundaml!nltl(dn (}lf 
rttOIIWJ('clo Jr .)t'tl runht!,'ltnf!rllu , mu.s ISIQ dur ·Si!·Ó .:am fllln tll matnr 
hb.>rdelde d~ CI\'ÔV du qu,• nu jrN'ma,diJ dt• C'e'rfi':.O qut:' \P e 'llj!t' nn 
p T()t.'f').SU Jt'/'ith/IWI .. 

() mcsnl\J au1or l'e\3 an'Wa t:,~o.l<Ht'..:C:n• h • ,, ll' IIUI 
C'Andido Han~Z,tl UiunHarcu. qu t.: d : Ll !i' 10(1 ' um de!c•n.wr nr.lt>roso 
da imlrllnrrmfilltcladt' r fl•u: t'/,•tJwdLJdr Jn (>Tf>t_"L·t.w a wvnçt7n 
procts.suol u lt'r ~.J.IIrJXulu ,,v,mu s~ JrN"Q um cnn<rn) mrdmnr.· n 
111tt>la nntet'll~tlt/(1, fiu~eluda n<J mnso 11 d o dn pruttwn fe•xnt do 
ontct'tpaçho da twela d~ mt riiO cu,M·rbMwu·,t.J·Sf" no t~ccr..wdadr 
111adiâ\•el. d~ IJtutmlizar o.s fltah!l clv pruci!Sso, porqu~. há demora.ç 
ro;oá\'t!Í5 dllodaJ pelo carâr~r formal in~"·mc ao proccuo c hâ 
dcmnras acrcscuia.s pelo (OillpO,.tamenlo drslfo l do ckm(Jm/ado. · 

Como sal·entci. colacionando trechos da doutrina, 
a conces!i3o de liminar deveu\ obedecer dois requisiros hâs1co~. que 
sâtt n perigo da demoro c a o.par~ ncia do bom dircilo. sendu que a 
inexistência de o (~um dciC$ toma inevitévcl o indciCrimento da 
limmat requerid3 

Diante do que restou demonstrado. incAÍ!ile. 
primo jacu!, o altgado COI1Strnngime.nro ilegal., sendo a cus lódia 
caut~lar ncc:c:ssãria como gamntin da o rdr:m pública 

Nilo ... ·ejo prc:~<nte, por ISSO, o fumus b<int ;uds. 
dai pOrque n\défiro a liminar rcouerida. 

para manifesrnçi'\0 
Remetam-se os autos o d. Proc.urador i" de Justiçit 

Macopá·I\P, 16 de jw1cin• dc2009. 

Oesrm]r~•d11r GILO[RTO PINIIEIKO 
R.damr" 

o....v...'~<V.-·k.r Bel. M R ,\ ))J\RL ·, ' t: (.. BARBOSA 
Ou ra de Sc<:rct na da SecçAo Unrco 

• em exerclc1o 

~ª!)_ESP.~IAI. NA APELACÃO CIVEL N" 3,!1Q210& 

Recorrente: ESTADO DO AJI.APÁ 
Advogado: PEDRO MONTERO DÓRIA 
Recorrido: JOÃO EDSON GADELHA DE MELO 
Advogado: llAGO STAUDT~AGNER 

'Ao recorrido para, Querendo, apresenlar conlra·razões 
ao recurso especial, no prazo legal. 

Macapá/AP. H de janeiro de 2009. 

(a) Des. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
VI,.Presidente do T JAP" 

CÃMARA ÚNICA 
1,142" PUBLICACÃO..CE ACÓ.RDÃQ~ 

~S~~~ÃMABAÚNICA 
c=-- 'ÃPei.ÂÇÕÉs CIVEis-- _____ ] 

~~D! - Origem: 1' VARA CIVEL E DE FAZENDA 
PUBUCA DA COMARCA DE MACAPÁ ·Apelante: FAZENDA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - Advogado: ANTÔNIO 
JOSÉ DANTAS TORRES- Apelada: OLIVEIRA E LAMEIRA 
L TOA - ME - Relator.Des. GILBERTO PINHEIRO - Revisor: 
Des. LUIZ CARLOS 

~ PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO • EXECUÇÃO 
FISCAL NÃO EMBARGADA - EXnNÇÀO DO PROCESSO 
POR ABANDONO -APLICAÇÃO DO ARTIGO 267, 111, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL • POSSIBILIDADE. 1) A 
execução não embargada por qualquer motivo, inclusive pelo 
n3o aperfeiçoamento da dlaçllo do devedor. pode ser causa de 
extinção do processo. ex ottioo, independentamente de 
requerimento. anuência ou ciência da parte contrária. Assim, 
caracterizada a desfdia ou negog6ncia do credor. único 
interessado na execução, adm1ssivet é a extinção do processo. 
independenlemeote de provocaçllo. com base no artigo 267, lU 
e§ 1'. do Código de Processo Civil. 2) Apelo não provido. 

~: Vistos. relatados e discutidos os presentes autos. 
a CAMARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSnÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanrmidade. conheceu do rerurso 



Maca á 20.01 .2009 

e, no métito, pelo mesmo qucrum, negou-lhe provimento, nos 
termos do voto proferido pelo Relator. (Reg. AC n° 13.413). 

.M,.: .... MH/0$~ Origem: 2' VARA ClvEL .E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPA • Apelanté 1: 
CONSTRUCHAVES L TOA. • Advogado: SEBASTIÃO DE 
NAZARÉ DA SILVA • Apelado 1: ESTADO DO /IJAAPÁ 
·Advogado: OTÁVIO JOSÉ DE VASCONCELLOS FARIAS • 
Apelante 2: ESTADO DO AJI.APÁ- Advogado: OTÁVIO JOSÉ 
DE VASCONCELLOS FARIAS Apelado 2: 
CONSTRUCHAVES lTDA. • Advogado: SEBASTIÃO DE 
NAZARÉ DA SILVA - Relator. Juiz Convocado 
CONSTANTINO BRAHUNA- Revisor: Des. LUIZ CARLOS 

~M~!IIA: ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO · 
DE COBRANÇA - JUROS MORATÓRIOS - iNOICE 
APLICÁVEL E MARCO INICIAL PRAZO PARA 
CONTESTAR - SUPERVENiilNCIA DE FÉRIAS FORENSES
SUSPENSÃO • 0NUS DA PROVA - HONORÁRIOS 
ADVOCATiCIOS. 1) Os juros moratórios devem se.- aplicados a 
taxa de 0.5% (meio por cento) ao mês, na forma do artigo 
1.062, do Código Civil de 1916. até a entrada em vigor do novo 
Código. quando, a partir dai. deverá se.- calculado a taxa de 1 'lo 
(um por cento) ao més em obediência a regra do art. 406 do 
Código Civil em vigor. 2) O marco inicial da Incidência dos juros 
de mora é a cita~ valida, porquanto este é momento em que 
o devedor é constitufdo om mora, nos termos do art. 219 do 
Código de Processo Civil e do art. 1.536, § 2', do Código Civil, 
aplicéveis por força do art. 1°. da Lei n.• 4.414/64. J) A 
superveniência de férias suspendera o rurso do prazo. O que 
lhe sobejar recomeçará a corre.- do primeiro dia útil seguinte ao 
termo das férias, a teor do preceito contido no artigo 179. do 
Código de Processo Civil. 4) Na ação ordinária de cobrança. 
cabe ao réu o Onus da prova quanto a fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor. ou seja, deve o 
contratante fazer prova no sentido de demonstrar que as 
verbas pleiteadas peta autora. e reconhecidamente devidas. 
foram efetivamente qlitadas. 5) Os hOnorários advocaticios, 
derivados da sucumbência. deverão ser ~xados oonsoante 
apreciação eqüitativa do juiz. atendidos o grau de zelo do 
profissional, o lugar da prestação do SefViÇO. a natureza e 
importância da causa, o trabalho realizado paio advogado e o 
tempo exigido para o seu serviço, ex vi do artigo 20. § 3°. do 
Código de Processo Civil. Assim. impõem·se sua redução 
quando fixada em montante exacerbado e em descompasso 
oorn tais elementos. 8) Apelos parcialmente prov1dos. 

~ÓRDÃQ: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. 

a CÂMARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00 
ESTADO DO AJI.APÁ, por unanimidade, conheceu dos 
recursos. No mérito. paio mesmo quorum, deu-lhes parcial 
provimento, nos lermos do voto proferido pelo Relator. (Reg. 
AC n°13.448) 

N' 3.574/~ Origem: 5' VARA CÍVEL E COMARCA PÚBLICA 
DE MACAPÁ - Apelante: BRAOESCO SEGUROS S/A • 
Advogada: GLENOA DE SOUSA DOS SANTOS -
Apelado: RAMON PANTOJA BRAGA - Advogado: JOSE 
WENCESLAU FERREIRA ROSA - Relator: Des. LUIZ 
CARLOS-

~ CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT}. INVALIDEZ 
PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO 
PERICIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 
LEI N. 8.194/74. ART. 7.', IV, DA CF. VEDAÇÃO. 
INOCORRilNCIA. HIERARQUIA DAS NORMAS. 1) O Laudo 
Pericial fei to paio Instituto Médioo Legal é melo de prova da 
incapacidade permanente do acidentado para fins de 
recebimento do Seguro Obrigatório. a teor do parágrafo 5• do 
artigo 5• da Léi n• 6.194/1974: 2) A Indenização decorrente do 
Seguro Obrigatório poderá ser fixada em salários mínimos, 
conforme estabelece a Lei Federal n. 6.194/74. que permanece 
vigente; 3) As Leis n"s. 6.205/75 e 6.423177 e o art. 7.", IV. da 
CF. vedam a u1ilização do salário mlnimo apenas oomo fator de 
atuali~ monetária, e não corno quantificador do valor da 
Seguro Obrigatório (DPVAT); 4) Recurso a que se nega 
provimento. 

.M;QRDÃO: Vistos, relatos e discutidos os presentes autos, a 
CÂMARA UNICA do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇADO 
ESTADO DO AJI.APÁ. á unanimidade. conheceu do recurso e. 
no mérito. pelo mesmo quorum, negou-lhe provimento nos 
termos do voto proferido pelo Relator. (Reg: AC n" 13.449). 

~~ Origem: 5' VARA CÍVEL E. DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPA - Apelante; 
ADILAROO NUNES ALMEIDA - Advogado: CICERO 
BORGES BORDALO - Apelada: EMPRESA JARI TÁXI 
AÉREO L TOA - Advogado: RICARDO GONÇALVES SANTOS 
- Relator: Oea. GILBERTO PINHEIRO - Revisor: Oes. LUIZ 
CARLOS. 

ruHM: PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO -.VICIO EM 
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - REVISAO PARA 
ADEQUAR AOS VALORES EFETIVAMENTE DEVIDOS -
POSSIBILIDADE. 1) Restado efetivamente demonstrado nos 
autos a ocorrência de cobrança em dobro. existindo vicio em 
sentença homologatória de aoordo judicial, não há qualquer 
impedimento para' que ela seja revista. adequando-se ao 
montante efetivamente devido pelo executado, porquanto deve 
vigorar o principio da boa-fé objetiva. 2) Apelo não provido. 

~f«>ÂO: Vistos, relatados e 'discutidos os presentes autos, 
a CÂMARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AHoAPÁ. por unanimidade, oonheceu do recurso 
e. no mérito, pelo mesmo quorom, negou-lhe provimento. nos 
termos do voto proferido pelo Relator. (Rejj . AC n•13~414). 

N:~ Origem: 1' VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA OE MACAPÁ - Apelantes: DAVINA 
DE OLIVEIRA RIBEIRO e ESTADO DO AJI.APÁ - AdvcgadOS' 
TIAGO STAUDT WAGNER e IOEUSANIRA DE 
VASCONCELLOS SEPEDA - Apelados: ESTADO DO AN.APÁ 
e DAVINA OE OLIVEIRA RIBEIRO- Advogada: IDEUSANIRA 
DE VASCONCELOS SEPEDA e TIAGO STAUDT WAGNER -
Relator. Des. GILBERTO PINHEIRO. 

(DIÀRIO OFICIAL) 

EME;!UA: APELAÇÃO CIVIL - ADMINISTRATIVO . -
PROCESSO CML - AÇÃO DE COBRANÇA - DESVIO DE 
FUNÇÃO- DIFERENÇAS SALARIAIS - 0NUS DA PROVA
VENCIMENTO A SER CONSIDERADO - PRIMEIRA 
REFERÉNCIA OU PADRÃO DA CLASSE EM QUE HOUVE O 
EFETIVO EXERCÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
MIUORAÇÃO DE. ACORDO COM AS REGRAS PREVISTAS 
NO ARTIGO 20, § 3", DO CÓOIGO DE PROCESSO CIVIL 1) 
Em razao do desvio de função o servidor publico . faz jus il 
diferença salarial relativa ao cargo que efetivamente 
desempenhou e aquele para o qual foi nomeado. sob pena de 
enriquecimento indevido da Administração. 2) Na ação 
ordinária de cobrança cabe ao réu o ónus da prova quanto a 
fato Impeditivo. madillca!lvo ou extintivo do Olfetto do autor. ou 
seja. deve o contratante fazer prova no sentido de demonstrar 
que MO ooorreu o desvio de função ou que as verbas 
pleiteadas foram efetivamente quitadas. 3) Em se tratando de 
diferença de vencimentos derivada desvio de função deotro de 
uma mesma carreira funcional. a remuneração do ser\ 1or a 
ser considerada por suas atividades na classe para qual "!'a 
desviado, na falta de expressa prevtsão legal dispondo de 
mOdo diverso, é a corresponde á primeira referência ou padrao 
da classe em que how e o efetivo exercício. 4) Ocorrendo 
sucumbência reciproca faz-se necessária a fixa~ de 
honorârios em favor do Estado. conforme·oomando contido no 
artigo 20. § 3°. do Código de Processo Civil. 5) Apelo do 
Estado parcialmente pmvldo e da autora não provido. 

~: Vistos, relatados e discutidos os presentes aulas, 
a CÂMARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanimidade, conheceu dos 
recursos a. no mérito. por maioria. acolheu a preliminar de 
prescrição suscitada pelo Estado do Amapa. vencido o Relator. 
bem como deu provimento parcial ao recurso do Estado do 
Amapá e nego<Hhe provimento ao de Davina de Oliveira 
Ribeiro, nos termos dos votos proferidos. (Reg. AC n°13.485) 

H,' 3.6~ Origem: 3' VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PÚBÜCA DA COMARCA DE MACAPÁ · Apelante 1: FLORIZA 
CARVALHO DA SILVA - Advogado: TIAGO STAUDT 
WAGNER • Apelaoo 1: ESTADO DO AJI.APÁ - Advogado: 
OTÁVIO JOSE DE VASCONCELOS FARIAS • Apelante 2: 
ESTADO DO AMAPÁ - Advogado: OTÁVIO JOSE DE 
VASCONCELOS FARIAS· Apelada 2: FLORIZA CARVALHO 
DA SILVA- Advogado: TIAGO STAUDT WAGNER- Relator: 
Juiz Convocado CONSTANTINO BRAHUNA • Rev1sor: Des. 
LUIZ CARLOS 

~TA: ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO 
DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO PELA 
CITAÇÃO VÁLIDA · DESVIO DE FUNÇÃO - DIFERENÇAS 
SALARIAIS - 0NUS DA PROVA - VENCIMENTO A SER 
CONSIDERADO - PRIMEIRA REFERtNCIA OU PADRÃO DA 
CLASSE EM QUE HOUVE O EFETIVO EXERCÍCIO. 1) Contra 
a Fazenda Publica corre a prescrição qüinqüenal. sendo, 
entretanto, que ela restará interrompida <;uando promovida a 
citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito 
em face da ilegitimidade ativa, voltando a oorrer pela metade. a 
partir do transito em julgado da sentença que põs fim ao 
respectivo processo, oonforme preceito contido no artigo 3°, do 
Decreto n•. 4.597/42. 2) Em razão do desvio de função o 
servidor pUblico faz jus i diferença salarial entre a 
remuneração atribuída ao cargo que efetivamente 
desempenhou e aquele para o qual foi nomeado, sob pena de 
enriquecimento Indevido da Administração. 3) Em se tratando 
de diferença de vencimentos derivada desvio de fun~ dentro 
de uma mesma carreira funcional. a remuneração do servidor a 
ser considerada por suas a~llldades na classe para qual foi 
desviado, é. na falta de expressa preylsáo legal dispondo de 
mOdo diverso, a corresponde a primeira referência ou padrão 
da classe em que hOuve o efetivo exercido. 4) Apelos não 
providos. 

~: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. 
a CNAARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DQ 
ESTADO DO AN.APÃ. por unanimidade, conheceu dos 
redJrsos e rejeitou a preliminar de prescrição. No mérito. pelo 
mesmo quorom. negou-lhes provimento, nos termos do voto 
proferido pelo Relator. (Reg. AC n• 13.451 ). 

N• 3~ Origem: 3' VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ- Apelante: ESTADO 
DO 'NioAPÁ- Advogada: SINYA SIMONE GURGEL JUAREZ 
DANTAS - Apelada: LIOIANE DA SILVA MELO- Advogada: 
GISELE COUTINHO BESERRA- Relator:Des. LUIZ CARLOS 

~toNTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ÕNUS 
DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBilNCIA 
RECIPROCA. INOCORR~NCIA. 1) O adicional de 
Insalubridade é direito reoonhecldo pela Constituição Federal e 
por lei infraoonstitucional, sendo devido ao servidor público q~ 
exerce sua atividade em areas recomeCiilãmente insalubres; 
2) Consoante o art. 333 do CPC, o Onus da prova incumbe ao 
autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto 
à existênci<l de fato impeditivo, madifocatlvo ou extintivo do 
direito do 3utor. Assim, correta é a sentença que julga 
procedente ação de oobrança quando o autor prova seu direito 
de receber adicional por trabalho Insalubre e. em sentido 
contrario. o réu nada traz para desconstitulr este direito: 3} A 
oorre~ mo~tária ê apenas a atualização do valor do débito 
para evitar a corrosão e desvalorização da moeda. bem como 
evitar o enriquecimento sem causa; 4) Se o autor recebeu tudo 
o que foi pleiteado, nao M falar. por óbvio, em· sucumbência 
reciproca; 5) Apelo nao provido. 

AkÕ..BQÃQ: Vistos. relatados e discutidos os presentes autos, 
a CÂMARA ÚNICA do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. em continuidade de JUigámento, por 
maioria. vencido o 2• Vogal. negou provimento ao recurso. nos 
termos dos votos prolertdos. (Reg. AC n° 13 .. •52). 

t:L,~~Q-4/.08; Origem· 2' VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ - Apelantes: 
DELZUITH PIRES NEGRÀO o ESTADO DO AJI.APÁ -
Advogado: TIAGO STAUDT WAGNER e ORLANDO TEIXEIRA 
DE CAMPOS -Apelados: ESTADO DO AMAPÁ e ' •ELSUITH 
PIRES NEGRÃO - Advooados: ORLANDO T!;XEIRA DE 
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CAMPOS e TIAGO STAUDT WAGNER - Relator: Juiz 
Convocado CONSTANTINO BRAHUNA - Revisor: Das. 
CARMO ANTONIO 

~ ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO 
DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO PELA 
CITAÇÃO VÁLIDA • DESVIO DE FUNÇÃO - DIFERENÇAS 
SALARIAIS - ONUS DA PROVA - VENCIMENTO A SER 
CONSIDERADO - PRIMEIRA REFERÉNCIA OU PADRÃO DA 
CLASSE EM QUE HOUVE O EFETIVO EXERCÍCIO -
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBÊNCIA 
REciPROCA. 1) Contra a Fazenda Pubhca corre a pr·escnçào 
QÚ•nquenal. sendo. entretanto. que ela restará interrompida 
quando promovida a ctação vállca em processo ex1into sem 
JUlgamento do mérito em face da 1legitimk!ade afiva. voltando a 
correr pela metade. a pan" do transito em tulgaao da sentença 
que pós fim ao respectivo processo. conforme preceito contido 
no artigo 3°. do Decreto n•. 4.597/42. 2) Em razão do aesvio ae 
função o servidor publico faz jus à diferença salaria l entre a 
remuneração atrlbulda ao cargo que efetivamente 
desempenhou e aquele para o qual foi nomeado, sob pena de 
enriquecimento indevido da Administração. J) Em se tratando 
de diferença de vencimentos derivada desvio de função dentro 
de uma mesma carreira funcional, a remuneração do servidor a 
ser considerada por suas atividades na classe para qual foi 
desviado, é. na falta de expressa previ!lao legal dispondo de 
mOdo diverso. a corresponde à primeira referência ou padrl!o 
da dasse em que houve o efetivo exerclclo. 4) Os honorârios 
advocatícios, derivados da sucumbência, deverão ser fl xados 
oonsoante apraçiação eqOitativa do juiz, atendidos o grau de 
zelo do profissional, o lugar da prestação do sérvlço. a natureza 
e importância da causa. o trabalha rea~zado pelo advogado e o 
tempo exigido para o seu serviço, e• vi do artigo 20. § 3°. do 
Código de Processo Civil. 5) Ooorrendo sucumbência 
reciproca, Imprescindível se toma a fixação de honorários 
advocatlcios em montante fixo na proporção em que cada um 
dos litigantes decaiu de seus pedidos. 6) Apelo do autor não 
provido e do Estado do Amapé parcialmente pro~tdo . 

~ó,BQÃQ: y1stos. relatados e discutidos os presentes autos. 
a CAMARA UNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanimidade. conheceu dos 
recursos. e. no mérito. por maioria. negou provimento ao 
recurso da autora e deu parcial orovimento ao recurso do 

·Estado do Amaoa. vencido o vogal. nos termos aos votos 
proferidos (Reg AC n• 13.415). 

~8: Origem: 3' VARA ClvEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ • AM(ante 1: ELIANA 
DO SOCORRO DUARTE BRANDÃO - Advogado. TIAGO 
STAUDT WAGNER • Apelado 1: ESTADO DO AMAPÁ -
Advogado: OTÁVIO JOSÉ DE VASCONCELOS FARIA • 
Apelante 2: ESTADO DO AMAPÁ - Advogado: 
OTÁVIO JOSÉ DE VASCONCELOS FARIA • Apelada 2: 
ELIANA DO SOCORRO DUARTE BRANDÃO - AdvoQado: 

TIAGO STAUDT WAGNER - Relator. Juiz Convocado 
CONSTANTINO BRAHUNA - Revisor: Des. CARMO 
ANTONIO. 

~ PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA -
DESVIO DE FUNÇÃO - PREPARO -JUSTIÇA GRATUITA
AUS~CIA DE PODERES ESPECIFICOS NA PROCURAÇÃO 
OUTORGADA - NÃO CONHECIUENTO - INÉPCIA DA 
INICIAL - INEXISTENCIA • DIFERENÇAS SALARIAIS -
ONUS DA PROVA- VENCIMENTO A SER CONSIDERADO
PRIMEIRA REFERI!NCIA OU PADRÃO DA CLASSE EM QUE 
HOUVE O EFETIVO EXERCÍCIO HONORÁRIOS 
ADVOCATICIOS - SUCUMBI!NCIA RECÍPROCA. 1) Para a 
admissibntdade da apelação a parte deverá comprovar o 
pagamento do preparo no momento da interposição de recurso, 
sob pena de deserção. 2) Ausente elementos indicando a 
altera~ da situação sóclo-econOmica da pa~e a autorizar o 
benefício da gratuidade judiciária, não se mostra possível sua 
concessão na sentença, objetivando, unocamente. possibilitar a 
interposição de eventual recurso. Ademais, para a obtenção de 
tal beneficio é Indispensável que no instrumento de mandato 
oonste poderes especificas para tanto. 3) Não se declara a 
inépcia da inicial se <la causa de pedir se extrai logicamente o 
pedido. 4) Em razão do desvio de fu~ção o servidor públioo faz 
jus a diferença salarial entre a remuneração atribulda ao cargo 
que efetivamente desempenhou e aquele para o qual foi 
nomeado, sob pena de enriquecimento indevido da 
Administração. 5) Em se tratando de dife.-ença de vencimentos 
derivada desvio de função dentro de uma mesma carreira 
funcional, a remunera~ do servidor a ser considera~a por 
suas atividades nadasse para qual foi desviado, é, rn ' alta de 
expressa previsão legal dispondo de modo diverso. a 
oorresponde à primeira referência ou padrão da d asse em que 
houve o efetivo exercido. e) Ocorrendo sucumbência 
reciproca, lmprescindivei se IDma a ftxação de honorârios 
advocatícios em montante fixo na proporção em que cada um 
dos litigantes decaiu de seus pedidos. 7) Apelo da autora MO 
conhecido e do E5tado do Ama pé parl'latmente provido. 

~: y;stos, relatados e discutidos os presentes autos, 
acJ\iiAAA UNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanimidade. não conheceu do 
recurso da autora e conheceu do recurso do Estado do Amapâ. 
ApóS rejeitar a preliminar de inépcia da Inicial. deu.fle parcial 
provimento, nos termos do voto proferido pelo Relator. (Reg. 
AC n• 13.455). . 

N.' 3.738/QI; Origem: S' VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PÚBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ · Apelante 1: MARIA 
DA CONCEIÇÃO AROUCHE - Advogado: TIAGO STAUDT 
WAGNER • Apelado 1: ESTADO DO AMAPÁ - Advogada: 
ANA CÉLIA DOHO MARTINS • Apelante 2: ESTADO DO 
AMAPÁ - Advogada: ANA CÉLIA DOHO MARTINS · Apelada 
2: MARIA DA CONCEIÇÃO AROUCHE - Advogaoo: TIAGO 
STAUOT WAGNER Relator: Jult Convocado 
CONSTANTINO BRAHUNA- Rev1sor: Des. LUIZ CARLOS. 

~ PROCESSO CIVIL - ~ÇÁO DE COBRANÇA -
DESVIO DE FUNÇÃO - HONORARIOS ADVOCATICIOS 
MIUORAÇÃO - SUCUMBI!NCIA RECIPROCA. 1) Os 
honorários advocatlcios. derivaaos da sucumbência, deverão 
ser fixallos consoante apreciação eqÜitativa do juiz. atendidos o 
Qrau de zelo do profissional. o 1!!9;1~estacão do serviço, a 
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natureza e Importância da caUSa. 0 trabalho realizadO pelO 
advogado e o tempo exig1do para o seu serviço. ex "' do ar1rgo 
20. § 3', do Códrgo de Processo Civil. Assim, lmpõem·se sua 
matoração quando fixada em descompasw com taiS 
elementos 2) Ocorrendo sucumbência reciproca 
lmprescindlve. se toma a fixação de nonorânos advocatioos 
em montante fixo na propo<ção em que cada um dos litigantes 
decaiu de seus pedidos. 3) A,:>eios prol/Idos 

~RDÃQ: Vistos. relatados e discutidos os presentes autos. 
a CÂMARA ÚNICA do Egrégro TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, por unanimidade. conheceu dos 
recursos e, no mente. pelo mesmo quorum, deu-lhes 
proVImento. nos termos do voto proferido pelo Relator (Reg 
AC n• 13.456). 

&;.J.7~ Ongem: 4' VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ- Apelante: SANECIR 

LTDA- Advogada· KEILA MICHAELE C. G. NASCIMENTO 
Apelado ANTONIO ERNESTO AMORAS COLARES -
Advogada: NEIVA LÚCIA DA COSTA NUNES - Relator: Jul% 
Convocado CONSTANTINO BRAHUNA - Revisor: Dos. 
CARMO ANTONIO. 

E~: CIVIL E PROCESSO CIVIL. • AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUTAÇÃO DE 
CONDUTA CRIMINOSA A MAGISTRADO 
RESPONSABILIDADE CIVIL- CERCEAMENTO DE DEFESA 
EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
QUANTUM INDENIZATÓRJO. 1) Existindo nos autos 
elementos probatorios suficientes ao pronunciamento do juizo 
decisóllo. sem necessidade de produção de provas em 
aud1ênaa, o JUlgamento antec1pado da hde é solução que se 
1mpõe. não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa. 
2) Ocorrendo a hipótese de julgamento antecipado da lide 
prevista legislação processual Civil, desnecess~ria se toma a 
realização de aud1ênaa pre·tmlnar. ex VI do artigo 331 do 
Código de Proc~so CIVll. 3) A ocorrência de dano moral, 
desde que provado o fato hábil a produzi-lo, é presumivel e 
rende ensejo a reparação. 4) A reparação pela ofensa a hOnra 
subjellva deve compreender a definição de valor adequado ao 
que sofreu a tesão. em razão do vexame ou constrangimento 
pelo qua se l/lu passar. como forma de compensação, 
devendo ser fixado em montante que n~o demonstre 
enrlquec•mento sem causa e s1rva como repnmeoda ao 
ofensor. 5) Apelo parCialmente provido. 

~: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 
a CÂMARA ÚNICA ~o Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA. por unanimidade, conheceu do recurso, 
e. no mérito, pelo mesmo quOIIJm, deu-lhe paraat prolllmento, 
nos termos do voto proferido pato Relator. (Reg. AC n' 13 461). 

N.• 3,757108: Origem: 3' VARA CÍVEL. E DE FAZENDA 
PÚBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ • Apelante 1· KÁTIA 
REGINA RAMOS MOY - Advogádo: TIAGO STAUDT 
WAGNER • Apelado 1: ESTADO DO AMAPÁ- Advogado: 
GUILHERME CARVALHO E SOUSA- Apelante 2: ESTADO 
DO A1~APÁ- Advogado: GUILHERME CARVALHO E SOUSA 
• Apelada 2: KÁTIA REGINA RAMOS MOY - Advogado: 
TIAGO STAUDT WAGNER - Relator. Juiz Convocado 
CONSTANTINO BRAHUNA - Revisor: Des. EDINARDO 
SOUZA 

EMENTI\: ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO 
DE COBRANÇA - DESVIO DE FUNÇÃO - DIFERENÇAS 
SALARIAIS - ÔNUS DA PROVA - VENCIMENTO A SER 
CONSIDERADO- PRIMEIRA REFER~NCIA OU PADRÃO DA 
CLASSE EM QUE HOUVE O EFETIVO EXERciCIO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÉNCIA 
RECÍPROCA. 1) Em razão do desvio de função o !le!Vidor 
público f~ jus à difarenç3 salatlat entre a remuneração 
atributdla ao cargo que efetivamente desemoemou e &que/e 
para o qual foi nomeado, sob pena de 8011quecimento mdevido 
da Admlnls1râçAo. 2) Em ., tralandO de .diferença de 
vencimeoloe derivada desvio de funçAo dentro de uma mesma 
carreira funclonal, a remuneraçao do &ei'Yidor a ser 
considerlda po< suas atMdades rw dasse para qual foi 
d<t&viaeo. •· na falia de expressa previsAo ~ dispondo de 
modo diverso, a.correspondo é p!lmelra f'llkftnda oo padrio 
da dasse etn que houve o efe!Ml exerçldo . . l) O; hollOillnot 
advo<:atioioe, deriY8doe da II\ICUIO\l4ncill. ctew<to &er fixados 
COIWioante apreciação eqüit<Jtiva áo juiz. elendidas o grau de 
zelO 40 pi'Qfi~f. o lugar da p~ dp s..,;.;o. a natureza 
e lm~ d:a ca~. o trabalho reaiz3dó pelo advogado e o 
letnj)O aligillo f*ll o seu seMço, .X \'1 do 8T1lgo 20. § 3". '<10 
Çódigo de P-so Civil, 4) ~!r!OO s~ 
reciproca, lm~IYet se 10ma a ~XIIÇâjl de tlonori~os 
advocetldos em tnonasnte fi~ "" ~rO!lO!Po em qwe cada '\UI1 
dos IIUgan\eS decaiu de seus pedidos. 5) ~o da autora não 
prol/Ido e do Estado do Amapá parcialmente provido. 

AÇ,0BOÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. 
a CÂMARA ÚNICA do E~régio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanimidade. conheceu dos 
recursos. No mérito. pelo mesmo quorum. negou provimento 
ao recurso de Kátia Regina Ramos Moy e deu parcial 
provimento ao do Estado do Amapà, nos termos do voto 
proferido pelo Relator. (Reg. AC n°13.462\. 

Ji;_3J~~ Origem: 3' VARA CIVEL E. DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPA - A,pelante. 
MUNJCjPIO DE MACAPÁ - Advogada: VÃNIA LÚCIA 
CAVALCANTE MAGALHÃES - Apelada: ELEN CRISTIANE 
BARROS PEREIRA- Advogado: TlAGO STAUDT WAGNER
Relator: Juiz Convocado CONSTANTINO BRAHUNA. 

fMii.IITA: ADMI~JISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO 
DE COBRANÇA - GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA- DIREITO DO SERVIDOR QUE PREENCHE OS 
REQUISITOS DESCRITOS NA LEGISLAÇÃO - ATO DO 
PODER PÚBLICO INDEPENDENlC DE REQUERIMENTO -
ONUS DA PROVA. 1) Salvo expressa dispOsição legal, os 
direitos dos servidores públicos municipais sen'!o automáticos. 
nao dependendo de requerimento de seu titular para sua 
concretização. Assim. o paçamenlo da gratificação de 
dedicação exdustva, quando preenchidos os requisitos previsto 
em lei. (> 3vtomãtico. não existindo necessidade de o servidor 
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efetuar qualquer requerimento admirrstrativo para tanto E ato 
que esta a cargo do Poder Executuo Mumc1pal 2) Na ação 
ord ~na de cobrança, cabe ao réu o Onus da prova quanto a 
fato Impeditivo. mod1ficalivo ou ext1ot1vO do dlfetto do autor ou 
seJa. deve o contratante fazer prova no sentido de demonstrar 
que as veroas pletteaoas pela autora foram efetrvamente 
qulladas. 3) Apelo n3Q provido 

A_C..Q.B.l!ÃQ: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 
a CÂMARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanimidade. conheceu do recurso. 
rejeitou a preliminar de prescrição e. no mérito. pelo mesmo 
quorum, negou-lhe prolllmento, nos termos do voto profer1d0 
pelo Relator (Reg. AC n• 13.465). 

~z.g[Og: Ongem: 4' VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ - A,pelante: 
VALDENIR TRA.JANO DE FREITAS - Advogado: TIAGO 
STAUDT WAGNER - Apelado: ESTADO DO AMAPÁ -
Advogado: GUILHERME CARVALHO E SOUSA - Relator. 
Juiz Convocado CONSTANTINO BRAHUNA- ReVIsor: Des. 
LUIZ CARLOS. 

~ ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO 
DE COBRANÇA - DESVIO DE FUNÇÃO - DIFERENÇAS 
SALARIAIS - ONUS DA PROVA - VENCIMENTO A SER 
CONSIDERADO- PRIMEIRA REFERÊNCIA OU PADRÃO DA 
CLASSE EM QUE HOUVE O EFETIVO EXERCÍCIO -
HON.ORAAIOS ADVOCATjCIOS SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA. 1) Em raz~o do des1110 de função o serv1dor 
publico faz JUS ã diferença salanal entre a remuneração 
atnbuida ao cargo que efetivamente desempenhou e aquele 
para o qual foi nomeado, sob pena de enflquecimento ~ndeV~dO 
da Admrn1stração 2) Em se tratando de d1ferença de 
venamentos derivada desvio do função dentro de uma mesma 
carreira funcional, a remune1açào do SeMdor a ser 
considerada por suas atividades na dasse para qua: lo 
desl/lado. é. na falta de expressa previsao legal dispondo de 
modo diverso, a corresponde à primeira referênaa ou padrão 
da dasse em que houve o efetivo exercfclo. 3) Os honorânos 
advocatfoos, denvados da sucumbência, deverão ser fixado• 
consoante apreciação eqü1tativa do fUIZ, atendidos o grau de 
zelo do profisSional. o lugar da prestação do seMÇO, a natureza 
a Jmponancia da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o. 
tempo exigido para o seu serviço, ex vi do artigo 20. § 3'. do 
Código de Processo Civil. 4) Ocorrendo sucumbénaa 
reciproca. impresandivel se toma a fixação de honorârios 
advocatlcios em montante fixo na propo<ção em que cada um 
dos hllgantes decaiu de seus pedidos. 5) Apelo panciatmente 
provido. 

~: Vistos. relatados e discutidos os presentes autos. 
a CÂMARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, por unanimidade. conheceu do recurso. 
e, no mérito, pelo mesmo quorum, deu-lhe parcial provimento. 
nos termos do voto profendo pelo Relator (Reg. AC n' 13.467). 

tC. 3.871/Q~ Origem: 4' VARA CÍVEL. E DE FAZENDA 
PUBliCA DA COMARCA DE MACAPÁ- Apelante ROBERTO 
DA SILVA CARDOSO LIMA - Advogado: TIAGO STAUDT 
WAGNER - Aoelada· ESTADO DO AMAPÁ - Advogado: 
FABIO RODRIGUES DE CARVAlHO - ReiâtÔr Jui• 
Convocado CONSTANTINO BRAHUNA - Rev1sor: Das. 
CARMO ANTÔNIO 

tM.I;NTA; ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO 
DE COBRANÇA - DESVIO DE FUNÇÃO • PRESCRIÇÃO -
INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA - SUCUMBêNCIA 
RECiPROCA. 1) Contra a Fazenda Pública corre a prescrição 
qüinqüenal, seodo, entretanto, que ela resta1á Interrompida 
quando promovida a citação válida em processo extinto sem 
julgamento do mérito em face da ilegitimidade allva, voltando a 
OOfTer pela metade, a partir do transito em julgado da sentenç;~ 
que p6s fim ao respectivo processo, conforme precaito contido 
no artigo 3'. do Decreto n'. 4.597/42. 2) Ocorrendo 
sucumbência reciproca, impresandi'el se toma a fixação oo 
hollOillrios advoca!lclos em favor de cada uma das partos 
llligantes. 3) Apelo provido. 

~: ~tos. relatado6 e disculldos os presentes eu!Qs, 
a CNUitA l»>ICA do Egrégio :T.RJ&UNAL DE JUSliÇA DO 
!STADO DO N#.APÁ. por unanimidade, ccnheceu do re=. 

. e, no Mérito, pelo mesmo quorum, deu·lhe provimenlo, nos 
termos do I'Oio proferido pelo Relator. (Reg, AC n' 13.4~4). 

.1!1.;..~ ~; 4' VAA.A cl:YEL E OI! PAZI?MOA. 
I"~UCA DA COMARCA OE MACA? A· Apelante 1: OARL.EII 
ÓO .IOeOMO -~ PEitR!IAA - M;ogado: 11AGO 
STIJJOT WiiiGNER • Ape4ado 1: EST-ADO DO ii#IN'Á -
Ad110Q8do: JOSÉ EVANDftO nA COSTA GoARCEZ Fl.HO • 
ApG!an1e 2: ESTADO DO AIIAPÁ - Advogado: JOSÉ 
EVANORO DA COSTA GARCEZ FILHO- Apelada 2: DARLEM 
DO SOCORRO MENDES FERREIRA - Advogado: TIAGO 
STAUDT WAGNER Relator: Juiz Convocado 
CONSTANTINO BRAHUNA - Revisor: Des. CARMO 
ANTÔNIO 

EM.e.t:!.IA: PROCESSO CIVIL - "'JÃO DE COBRANÇA -
DESVIO FUNCIONAL- PRESCRIÇAO- CITAÇÃO VÁLIDA
NÃO CONFIG_URAÇÃO • AUS~NCIA DE COMPROVAÇÃO DA 
SUBSTITUIÇAO PROCESSUAL· DIFERENÇAS SALARIAIS
ÔNUS DA PROVA ACERCA DE FATO IMPEDITIVO, 
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR -
SUCUMBÊNCIA FIXAÇÃO DOS HONORAAIOS 
ADVOCATÍCIOS. 1) A ação oole:iva. fundada em direito 
lndMdual homogêneo, tem, na respectiva citação. eficácia 
interruptiva da prescrição em relação aos substituídos 
processuars, como tal apenas considerados aqueles cujos 
nomes explicitamente tenham constado da relação de 
sE!fVidores públicos do Amapá, do grupo magistério, 
representados naquela ação cMI pública. Assim, não se mostra 
possfvel afastar a prescrição se a autora não logrou comprovar 
a substitulçAo processual capaz de tomá-la abrangida pelos 
efeitos benéficos daquela ação. 2) Em razao do desviO de 
função o servidor público faz jus à di'erença salarial relativa ao 
cargo que efetivamente desempenhou e aquo!o para o qual foi 
nomeado. sob pena de enriquecimento Indevido da 
Admfnistracão. 3l Na acao ord·nãna de cobrança, cabe ao réu 
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o Onus da prova quanto a fato Jmpe<lltivo. modificabvo ou 
extintivo do d~r.,to do autor ou seta , deve o contratante fazer 
prova no sent1do de demonstrar que nao ocorreu o desv>o de 
função ou que as verbas pte1teadas !oram efetivamente 
quitada& 4) Os honoranos advocatic:os. deovados da 
sucumbênCia. deverão ser fixados consoante aprec1ação 
eqúitat1va do tUIZ, atendidos o grau de ze•o do profissoonal o 
lugar da prestação do serv1ço, a natureza e rmportánaa da 
causa. o trabalho realiZado pelo advogado e o tempo e>Ogldo 
para o seu serviço, ex 1/1 do artigo 20, § 3'. do Códogo de 
Processo C1vil 5) Ocorrendo sucumbênCia reciproca. 
1mprescindlvel se toma a fixação de honorârros advocaticios 
em montante fixo na proporção em que cada um dos litigantes 
decaiu de seus pedidos. 6) Apelação da autora parcialmente 
provida e do Estado do Amapá não proVIda 

~.BJ2ÃO: ytstos. relatados e discutidos os presentes autos. 
a CÂMARA UNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanimidade, ronheceu dos 
recursos. e. no mérito, pelo mesmo quorum, negou proVImento 
ao apelo do Estado do Amap~ e deu parcial proVImento ao de 
Dartem do Socorro Mendes Ferreira, nos termos do voto 
proferido pelo Relator. (Reg. AC n• 13.496) 
~Ql; Origem: 4' VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ Apelante 1 
ANGEOMARIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO - Advogado: 
TlAGO STAUDT WAGNER· Apelado 1 ESTADO DO AMAPÁ 
- Advogado: FÁBIO RODRIGUES DE CARVALHO • Apelants 
2· ESTADO DO AMAPÁ- Advogado. FÁBIO RODRIGUES DE 
CARVALHO • Apelada 2: ANGEOMARIA FERREIRA DA 
CONCEIÇÃO - Advogado· TIAGO STAUDT WAGNER -
Relator Juiz Convocado CONSTANTINO BRAHUNA -
Rev1wr: Oes. CARMO ANTÓNIO. 

EMEf'il~: PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE C9B~ÇA -
DESVIO FUNCIONAL - PRESCRIÇAO - CITAÇAO VALIDA
NÃO CONFIGURAÇÃO - AUS~NCIA DE COMPROVAÇÃO DA 
SUBSnnJIÇÃO PROCESSUAL· DIFERENÇAS SALARIAIS
ÓNUS DA PROVA ACERCA DE FATO IMPEDmVO, 
MODIFICATIVO OU E.XllNTIVO DO DIREITO DO AUTOR -
SUCUMBÊNCIA FIXAÇÃO DOS HONORAAIOS 
1\l)VOCATICIOS. 1) A ação coletiva fundada em d11eito 
ndividual homogêneo. tem, na respec1iva citação, efi~cia 
1nte<rupt1va da prescrição em relação aos subslttuidos 
processua1s. como tal apena.; consid8fados aqueles cujos 
nomes explicitamente tenham constado da relação 00 
Sei'VIdores públicos do Amapa, do grupo mag1sténo, 
representados naquela ação Civil pública. Ass1m. MO se mostra 
possível afastar a prescrição se a autora não lognou compro~ar 
a substituição processual capaz de tomá-ta abrangida pelos 
efeitos benéficos daquela ação. 2) Em razão do desvio de 
função o servidor público faz jus â diferença salanal rela~va ao 
cargo que efetivamente desempenhou e aquele para o qual foi 
nomeado, sob pena de enriquecimento Indevido da 
Administração. 3) Na ação ord1nária de cobrança, cabe ao réu 
o Onus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor, ou seja, deve o contratante fazer 
prova no sentido de demonstrar que nao ocorreu o desvio de 
tunção ou que as vertas pleiteadas foram efetivamente 
quitadas. 4) Os honorânos advocaticios. derivados da 
sucumbênaa. deverão ser fixados consoante apreaação 
eqültat>va do juiz, atend1dos o grau de zelo do profissional, o 
lugar da prestação do serviço. a natureza e importância da 
causa. o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 
para o seu serviço, ex 111 do artigo 20. § 3', do Código de 
Processo Civil. 5) Ocorrendo sucumbência reciproca. 
lmpresclndlvel se torna a fixação de honoráriOs advocaticios 
em montante fixo na proporção em que cada um dos litigantes 
decaiu de seus pedidos. 6) Apelação da autora parcialmente 
p1ovida e do Estado do Amapá não provida. 

~: Vistos. relatados e discutidos os presentes autos. 
a CÀMAAA ÚNICA do Egrégio TRI9UHAI. DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO ,_APÁ. conheceU do recurso. No mérito, pelo 
mesmo quorum, ncogou prO\IItnento ao epeto do ESiado do 
Amapá e dou parcial prcwimento ao de Angeomaria Fetreira da 
Concel~o. nos termos do voto preterido pelo Relator. (Reg. AC 
n'1H97). 

AoGRA\'OS DE IHSTIUJMENTO . · 

N.' 2.1~: OriQem: 1• 'IIIIU. CÍIIEL t 06 ,~ 
PUBLICA DA. COMARCA DE MJCAPÁ - 1\gravanle: 
ADI!L&6N D,E 60UZA t>l' IILV" t! ot1P.101 -~ 
MAAtA 1X> l'ti..M l1AOO OE IOUZA ~ ~! ~ 
00 NINÁ- Ad)togado: HÉIJO NOS~-~ 
OM.. ()ILI)fRTO Pl~ 

~~ ADIÍINISTRAtlvO -AGRaVO De IIB~W'rO 
-POLICIA MILITII!R- CONCURSO IHTERHO- NUMERO DE 
VAGAS - PODER DISCRJCIOHÁRIO. 1) A AdmirestraçAo. 
dentro da dfscrlciona~edade qu<t lhe é conferida po< lei, pode<á 
praticar determinados atos administrativos com liberdade na 
escolha de sua conveniência, opo<1unidade e conteúdo, 
tnsenndo-se dentre eles o da abertura de concurso interno para 
provimento de determinado numero vagas para policiais 
militares. 2) Agravo não provido. 

~RDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 
a CÂMARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanimidade, conheceu do agravo 
e, .no mérito. pelo mesmo quorum. negou-lhe provimento, nos 
~rmos do voto profendo pelo Relator.(~~ n• 13.492). 

N.• 2.214108· Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE 
MAZAGÃO - Agravante: MINERAÇÃO AMAPARt SA • 
Advogados: GilSON RIBAMAR M. DA SILVA e OUTROS
Agravado: RAIMUNDO SÉRGIO BEZERRA DA ROCHA -
Advogados: ADAMOR DE SOUSA OLIVEIRA e OUTRO -
Relator: Des. CARMO ANTONIO. 

EMOOA; PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DA 
SENTENÇA. PERÍCIA. ERRO MATERIAL. TRÃNSITO EM 
JULGADO. 1) cassa-se a decisao ludfdat que altera 
dispositivo de sentença, sob o pretexto de erro material 
inexistente, IUndada em perfcla realizada depois do seu 
ranslto em julgado. 2) Agravo provido. 

, 
' . 



Maca á 20.01 .2009 

!!CQfwÃO: VIstos. relatados e d·scutidos os presentes autos. 
a C~AAA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ. à unanimidade. afastada a 
pre'im•nar de tnlempestMdade. conheceu do recurso. No 
ménlo. pe o mesmo quorvm. deu.fle prolli'llento. nos termos 
do veto proferido pelo Relator (Reg Ag n"13.523) 

~; 2.~20/08 Ongem 4' VARA CivEL E DE FAZENDA 
PUBUCA DA COMARCA DE MACAPÁ - Agravante: 
SANECfR L TOA - Advogada: KEILA MICHAELE C G. 
NASCIMENTO - lqavado: ANTONIO ERNESTO AMORAS 
COLARES -Advogada. NEIVA LÚCIA DA COSTA NUNES -
Relator: Juiz Convocado CONSTANTINO BRAHUNA. 

~EHT~. PROCESSO CIVIL - ARRESTO - N>OÇÃO DE 
,_.ANOBRA PATRIMONIAL COM O OBJETIVO DE 

·FRUSTRAR A CONCREÇÃO DO TITULO EXECUTIVO -
POSSIBIUOADE. 1) Nao tendo SidO exaustivas mas 
exemp~ficabvas as causas de moUvaçao a decretação do 
arresto, enuooadas no art1go 813 do vigeole CPC. basta. para 
sua concessão, o ~sco de dano e o pe~go da demora Ass1m, 
embora a med1da cautelar espcoflca se desune a assegurar, 
em pnnc1p10, ooncntçao ao titulo exe<:u~vo. a 8Vtdênda de que 
possa o condenado w a adotar. em detrimento da garan~a de 
efebVIdade ao titulo ;ud1oal em form&çao 'llanobra patnmon•a 
de que lhe possa adw frustraÇào rus~f1ca a decreraçao da 
medida 2) Reauz.do. em razão de recurso de apetaçao 
ltlterposto, o montanre IndeniZatório por danos morats. cogenle 
1 reGUçao do valor arrestado. 3) Agravo paroatmente prOVIdo. 

ACQRDÃQ: ystos relatados e diScutidOS os l)fesentes autos. 
a CAMARA UNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO I>H.APÁ. por unanomldade, conheceu dO rea;nso. 
e, no ménlo pe o me$1no quorum. deu·lhe paroal Pf0111mento. 
nos termos dO voto prolendo 001o Retat04' (Reg Ag n• 13 425). 

H.;._l.~O/j)S· Origem. 5' VARA CfvEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ- Agravantes: SÓLIDA 
MINERAÇÃO S.A e SÓLIDA SIDERÚRGICA S.A. - Ad\logada: 
AHA CAROLINA DE CASTRO SALES. RAfAEL JOSE 
CHERFEN DE SOUZA BOETTGER e OUTROS - Agravada. 
GENERAL H ICE RESOURCES (HONG KONGJ L TOA -
Advogada: MARIA DE NAZARÉ SANTANA DE 
SOUSA - Relator: Jutz Convocado CONSTANTlNO 
BRAHUNA. 

fl'dE.NJ~ PROCESSO CIVIL- EXECUÇÃO- PENHORA ON 
UNE - POSSIBILIDADE - ORDEM DE PREFER~NCIA -
RECUSA DE BENS DADOS À PENHORA- FACULDADE DO 
CREDOR FUNDAMEHTAÇAO DO PROVIMENTO 
JURISDICIONAL QUE DEFERE A PENHORA ON UNE -
DESNECESSIDADE • MERO DESPACHO ORDINATÓRIO -
PENHORA INCIDENTE SOBRE FATURAMENTO DE 
EMPRESA PREJUDICIALJDAOE ÁS NORMAJS 
ATIVIDADES DA EMPRESA- AUSENCIA DE PROVAS 1) 
Por ser uma modalidade de constnÇào ma s célere para 
:;absfaçao do créd to eXistente em favor dO eted04'. o 
defenmento da penhora on ltne poderà ser autorizada quandlo 
se possui a certeza do quo ela não abng·ra aque:es ber>s tidos 
por mpenhoráveos. oonsoante d1spõe o an.go 649 do Cód190 
de Processo Civil Ademills, o d1nhelfO, além de não se 
enquadrar roo rol dos bens abSolutamente mpenhcdvels, 
descnto no art. 649. obedece. a.nda a Ol'dem preferenoal 
preVIsta no art. 655 do mesmo doiOI'na leoa! 21 Por se tratar de 

mero despaCho Ol'dinato..,o. não se mostra impresondivel a 
fundamentaçaD no proVImento jurtsdlclonal que determina a 
penhora on /me 3) A aceltaçao dos bens dados em garanta da 
diVIda é faruldade do credor, a1s o pnnoiplo da menol' 
onerosidade do devedor não pode resultar na maior 
onerosidade ao credor 4) Incumbe á parte trazer aos autos 
elementos ldOneos a demonstrar que penhora lflCidente sobre o 
faturamento da empresa l)fejudJCar.l sua saude financeora, 
Impedindo-a de exercer norrnalmenle suas abvidades Assim, 
ausentes parametros para que se possa afenr a necessidade 
de fixar montante a ser penhOI'ado através dO convênio 
BACENJUD. nAo se mos11a possível sua redução. 5) Agravo 
não provido. 

W.RDÃQ: V1stos. relatados e discutidos os presentes autos, 
a C~ARA ÚNICA do Egrégoo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ roor unanomldade. conheceu do recurso. 
e. no ménto, pelo mesJT o quorum, negou4he provimemo. nos 
tennos do voto prof8Mo pelO Retat04' (Reg Ag n• 13 460). 

~.mot; Origem: 2' VARA CIVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ - Agavante 
EDILSON MACHADO BRITO - Advogada: VERA DE JESUS 
PINHEIRO - Agavado: JOSÉ ALDO TREHTIN - Advogado: 
MAURICIO BRAGA DE NOVOA - Relator. Juiz Convocado 
CONSTANTINO BRAHUNA. 

~J~ PROCESSO CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO 
- EXECUÇÃO - REMIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 
EXECUTIVO- SATISFAÇÃO DO CRÊDITO. 1) O pagamento 
voluntário no CUI'SO do processo executivo. abrangendO tanto o 
pnndpal quanto as Yl8tbas acessónas. dar-se-â por m91o da 
rem1çao, podendo ocorrer pela quitação dlrete ao cred04', bem 
como por me1o de depósito em juizo. 2) A remição é exercllável 
em qualquor fase do processo. desde que an:es da 
arremataçaD momento em que o ato jurldlco se aperfeiçoa ex 
vr dO art•go 651, do C6d190 de Processo CiVIl 3) Agravo de 
JOStnJmento providO. 

AC.ÓBDÃQ: Vistos. relatados e diSCUtidos os presentes autos, 
a C~ARA ÚNICA do Eg .. gio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO I>H.APÁ. por unan m<lade. conheceu agravo da 
lnstnJmento e. no ménto. pelo meemo quorum. ~au.Jhe 
prov mento nos tennos oc 11010 profendlo pelo Relator (Reg. 
Ag n• 13 515) 

lf.!_~240IOS· Origem: 2" VARA CfVEL: E DE FAZENDA 
PUIIUCA DA COMARCA DE MACAPÁ - Agavante: MARIA 
REGINA QUINTAS PEIXOTO DE UMA - AdvogadO: 
ABRAHAM ASSAYAG- AQravado: THARESSA MORENAIDE 
DA SILVA FERREIRA. ZENAJDE DA SILVA FERREIRA. 
EMPRESA ESTRELA DE OURO LTDA. VITALINO DOS 

(DIÁRIO OFICIAL) 

SANTOS FERREIRA PALHAJS, JORGE MARIA DE ARAUJO 
ANTUNES GOMES e OUTROS - Advogados· EDEN PAULO 
SOUZA DE ALMEIDA, FERNANDO ANTONIO DE FARIAS, 
OSVALDO OUZA DE CAMPOS - Relat1r· Des GILBERTO 
PINHEIRO. 

~t:NTA: PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO 
DESCOHSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
IMPOSSIBILIDADE - AUSENCIA DE COGNIÇÃO. 1) A 
desP8"QnalizaçJo ce pessoa Jur1d ca. sendo exceção e não a 
re<;jra. nao pode ser adotacla em prooessos de e><ecuçáo sem 
nenhum cr•tétio. m;l>ome em considerandO que e!.Ses 
processos, por terem ve ll'llplisão ofida • filo admt:em 
cognoc;ão sen.» por vta Incidental. dai que a penhora de bens e 
dlfeotos de ex-sócios de SOCJeclades por cotas de 
nesponsaDI idade pessoal, como vettanto da dccretaçao da 
desoons detllção da pessoa jurldJCa. Só se faz oossivel quando 
a retirada do ~•·sCX:oo se tonha daramente ven~cad 1~ forma 
fraudUlenta 2) Agravo provido 

AÇÓRDÃO: VISlOS. re•atados e diSCUtidos os presemes autos. 
a CÀMAAA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO I>H.APÁ. por una11•m•dade. comeceu dO agravo 
e. no manto pelO mt!StT'o q(IO(!Jm deu-<he prov1me~to. nos 
termos do voto prolendO peoo Relator (Reg Ag n• • 3 482) 

!C-~.Z.4e/~ Ongem: 2" VARA CIVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA CO'IIARCA DE MACAPÁ - Agravantes~ 
ANTONIO DA ASCENÇAO CERCEIRA PEIXOTO 1 LUIS 

QUINTAS CERCEIRA PEIXOTO - Advogado. FREDERICO 
COELHO DE SOUZA - Agravados. TliARESSA MORENAJDE 
DA SfVA FERREIRA e ZENAJOE DA SILVA FEREIRA -
Advogada. ANA DENISE COIMBRA DOS SANTOS - Relal04': 
Juiz Convocado CONSTANTINO BRAHUNA. 

~NTA: PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO 
DESCONSIDERAÇAO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
IMPOSSIBILIDADE - AUSENCIA DE COGNIÇÃO 1) A 
despersona lzação de pessoa IUrldlca, sendo exc&çao e não a 
regra, nAo pode ser adotada em processos de execução sem 
nenhum criténo, máXIme em oonslderando que esses 
processos. por tCfem de lmpulsao oftciat, não admitem 
cognJÇao senão por VIa incidonllll, daf que a penhora de bens e 
dtre1tos de ex-sôelos de SOCiedades POI' ootas de 
responsabilidade pessoal. oomo vertente d3 decretaçao da 
descoi1Sideração da pessoa jurldtoa, só se faz possível quandO 
a retirada do ex-sóoo se tenha claramente verificado p04' tintas 
de nítido matiz frõudlllento. 2) Agravo prOvidO. 

~ÓBDÃQ. VIstos. relatados e discutidos os presentes autos. 
a CÂMAAA UNICA do Egoig1o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA. por unarom•dade, conheceu dO reclnO, 
e. no ménto. pelo mesmo QUorum, deu-lhe provimento. nos 
tennos do voto profoodo peto Relator (Reg. Ag n• 13.483) 

CÉMeARGOS DE DECLARAÇAO NO AGRAVO O~ 
INSTRUMENTO - --

~- 2.253/08; .Ongem. 1' VAAA CfvEL .E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPA • Embargante: 
SÓLIDA MINERAÇÃO S/A - Advogado: RAFAEL JOSÉ 
CHERFEN DE SOUZA BOETTGER - Embargado: RZT 12 
HOLDING L TOA.· Advogado: MARIA DE NAZARI\: SANTANA 
DE SOUZA - Relator: Des. MÁRIO GURTYEV 

~ PROCESSUAL CIVIL - Matéria r.cursal não 
apreciada - Recurso não conhecido - Omi&Sio nio 
conngurada - Embargot de declaraçlo - Nilo 
conhecimento - 1) Se o agravo ou qualquer outro recurso nao 
101 conhecidO, a peculiaridade da Corte não haver apredado 
matéria suscitada em seu bolo não conf~gura omissão 
ense(adora do manejo de embargos de declaração - 2) Em tal 
orcunstênda, ante a g~tante ausência da alegada omissao. 
não se conhece dos embargos 

~: Vistos e relatados os autos, a CÂMARA ÚNICA 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO I>H.APÁ. 
reunida ordinanamente e por votaçao unânime. nAo conheceu 
dos embargos de dedaração, nos termos do voto profendO 
pelo Relator (Reg EDd/Ag n•13 508) 

çNA_6& ÚNIC~ 
~ETARIACRIMIN~ 

RtCli.RSO ESPECIAL NQ.S ~~ 
~t.ARAÇÁO NA APe.AÇÀQ.!tB!M!NAL N" 2.110712008 

Recorrmle: MINISlÍRIO PÚBLICO DO ESTADO DO I>H.APÁ 
Recorri~o· PAULO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS 
AdVOQ<!do: MAURICIO SILVA PEREIRA 

MINISlÍRIO PUBLICO ESTADUAL lnterpós 
RECURSO ESPECIAL dorlgldO ao Superior Tribunal de 
Justiça, com fundamento no artigo 105. 111 . alfnea ·c· da 
Constltulçao Federal, contra Acórdão da Colenda CAmara 
Única do Egr, glo Tribunal de Justiça do Amepi, assim 
ementado: 
" PENAL E PROCESSUAL PENAL Crimes conrr. os 
cosi!Jmas - Conjunç«J CHIIII e ~ - pntlu desta em 
~.-.çlo ,.n equele - A tentado violento eo pudor -
Absorçjo pelo esi!Jpro - Pfinciplo d~ raz~bllldade e da 
proporclon~rJCJMJe ct. pene - ApiJcaçio - Owntit.VYo d• 
_,.n, - F/xaçlo tm qutntltatlvo nz~vel - E~cesso nSo 
configurado - Setvldor Publico - Conct.naçb a pene 
seoregative su,..r10r • quatro anos - FunclonMio Publico 
- Perda do Cergo - Efeito da cond<J~ (att. gz. Inc. 1. 
af1nN "b", CP) - Crime cometido fon do amblentl de 
lnMiho e um vlncutaç.lo • condtÇio de senridor -
lrretevlncil - ~laçlo - Provimento Pllt'Cial - 1) lU 
absorçlo, pelo esi!Jpro, de etlntad:l viole~~ eo pudor 
consubsunclado tm fe/açio. n UM orit!<A~ libidinosa se 
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consumou ne mesma 1/nhe de desdoblamento causal da 
conJunçlo carna4 como preperaçlo e e.stfmulo ~'' e 
subseqiienta consumeçlo deste ultima - 2) Em tais 
circumtJnclas, lmp6•se a ebsolvlçio do agente em 
re/açlo ao delito tlplfludo no art. 214, do CÓdigo Pena/, 
lnclusiv. por apllcaçlo dos prin<;íp/os constltucio~ís tú 
raz~bilidade • da proporcionalidade de pena, evltefldo.se 
que do conJunto de atos configuradores de delito contra 
os costumas resulte apenaçlo superior ~ implnglda. na 
pntloa, •N por crime quafln~do conln a vida- 3) Nio ,. 
porque se cogllllr de excesso da pena segregati.-.. se o 
Juiz • nlCou em quantítilti<IO raziMvel e em obse<vinc/a ;s 
cin:unsUncles objetivas e sub/etlvu apuract.s no 
processo - 4) Quando o fur~<:oon~lo p!jblleo 4 condenado 
a pene privetJva de 1/berdede superior e quatro enos, a 
,.rda do CMgJO mdepande da e:<pklo delitlva ,.n a qual 
respond<!u e da cH"Cunstilncla do crime ha•er sido ou não 
pn/J~o am razlo da condlçio de servidor e/ou no 
ambiente de trllMiho- 5) Apelo parclalment. pro•ido" 
(TJAP • ACrn • 2/KJ7/08 -Acórdk n '12.322 ·Rei MARIO 
GURTYEV • Câmara Unk• • J. 02g,'04,/2008 • v UnJnime . 
DOE n. • 4251}. 

Consta dos •utos que o Tnbunal ~e Just ça do 
Amapa proveu em pane o recurno c!e Jpelaç.ao Interposto por 
PAUlO tiENRtOUE SOUZA DOS SANTOS reformando 
parc.almente 3 r sentença de 1° çra" proferida nos autos do 
P1oc n' 5 67512007 • 3' Vara Cnm•nal e de AJO•tona Mil1lat da 
Comarca de Macapa 

A Corte de JuSbça manteve a COndenaçaD do réu em 
relação ao cnme de b1>1ficaoo nos artgos 213 ele 224 a.1nea 
·a e 69. todos dO Código Penal Todavoa o absolVe<.~ da 
acusação da pratiCa de cr me de atentado "'())entl ao pudor 
(art 2H CP) oontra a mesma v1bma (menor de 14 anos). por 
considerar que a poi~ ato llbtdmoso (fei~J OOOfTeu na 
mesma tinha de desdobramento causal da CCll1fU'IÇ<1o carnal 
sendO. porranto. absorvido paro cnme de estupro 

lnoonformada oom 1 absollltçao do segunco cnme. a 
ProcllCadofla de Justiça lllerpOs Embargos de Oeclaraçlo (ls 
1961202). alegandO oonlladiçAo roo acórdJo QJen"eado AdUZJu 
que a r.IIM:Io In ar. oJ5! oooneo como ato preparatóno pa13 o 
estupro. pots, segundo consta dos autos, esta pratica delituosa 

oonsumou-se após o cnme de es~. assumindo ass1m 
oarátw ndepanden1e, rwo porque se constata o desaceno da 
decos.!lo recorrida. 

Ressellou que os crimes de atentado violento ao 
pudor e estupro sao de espéCies distintas. configurando·se o 
concurso matenal, conforme reconhecido pela r sentença de 
1"Grau 

A Colenda <;amara Única, 4 unanimidade, negou 
provimento aos embargos, oomo atesta o ~o n• 12.494 

'"' 2061211) 
Em razôeo de Recul'6o Espeoal, ns :<21/231 o 

M.n1sténo PubliCO Estadual, através do 1lustre ProcuradO( de 
Justiça Dr. Ja•me HenriQue Ferre.ra aregou, em sintese, que a 
dedsão ootegiada conltanou a d1nlmlca dOs fatos. a'ém de 
d1ve<g r da junsprudêncoa do Colando Supenor Tribunal de 
JustiÇa 

Aduz1u Q\Je. ao oontnlno dO que deCidiU a <;amara 
Uroca ! Inconcebível que a pena ap~cada ao agente peoa 
P'SI>Ca de cnmes em oonc:urso matllt1a se;a htrntada pe o 
quilnrum ap<!Câvel a outro cnme ainda que mill• gravoso 
prabcéldo unitanamente 

Asseverou que a felaçAo notiCiada nos autos não 
pode ser considerada ato preparatóno para o estupro, eos que 
esta se consumou após aquela, sendo PQSierior • e não 
antecedente ou slmlitáneo. corroo oonsta da dedsáo. Além 
disso. ocorreu am momento d1stinto. nao se s•tuando na 
mesma tinha de desdobnomento. 

Após colacona< jligadoe que apont..m a não 
caractef!zaçao de oon~midade deilt1va an1re os comes de 
atentado violento ao pudor e estupro, requereu o comecomento 
e provimento do recurso para refOI'mar o acó~ recorrido. 
oonfirrnandlo a r. sentença de pnmelro grau e. restabelecendo 
a condenação do reoorrldo pela pr4bca do afme de atentado 
violento ao pudor em COI'IClJnso malenal oom o afme de 
estupro. 

O necorrido. por sua vez. apresenloU oontra-nzOes 
6s fls. 261/264. pugnando. em resuno. pela não admissão do 
Recurso Especial, alegando que o recorrente não efetuou o 
COt8jO analitooo entte a dec:is.!lo reo04'nda e os acórdãos 
paradiQIIláhoos 

Este o relatório. 
Examino 0 1 preaaupos101 de aclmíllíblllclade 
O Recurso é próprio. eis quo a causa foi decidida em 

lihma Instância pela CAmara Única desta Corta sendO proVIdo 
parcoalmente o Recurso de Apeiaçao, à 1.1181'1mldade 

Presentes a leg Dm<lade e o 1nt8f JSSe do 
Recorrente, porquanto se Insurge oontra Aoórdâo que é 
oontrário à sua pretensao lnstitucoonal. 

Atendido o requisito da regularidade formal, 
porquanto a peça reanal contém a exposiçAo dos falos e 
fundamentos jundicos do pedido de reforma da decisão 

t: tempestivo. haJ3 VISta que a ln~maçao do O 
Procurador de Jusbça ocorreo em 0210612008. confOI'me ciente 
de fls. 218, e a peça recursal foi reoeboda e protocolizada em 
03106(2007 (fls 221 ), portanto dentro do l)f8ZO legal 

Quanto ao preparo, o Reoorrente é 1sento dO 
pagamento das despesas com o porte de remessa e retomo 
dOs autos. conforme art. 511. § 1•. do Código de Processo 
Civil. 

Todevla, o .. gulmento do Recurso Especial 
e&Mrra em óbice lntranlponlvt 

A fnsurgência é pardal, e•s QUo! a parte recorrente 
questiona tâ<rsOI'nente a absolvfçaD do r6u pelo cnme de 
atentado VIOlento ao pudOr, nào se •nsurglndo quanto á 
oondenaç;lo imposta em re~açlo eo cnme de estuptO 

Extral·se da& autos que a sentença de 1' grau 
reconheceu que os cnmes prateados pelo r6u nao poderiam 
ser considerados oonbnutdade delltJva. porquanto o ato de 
libidinagem oooneu quando i' COri$Umado o cnme de estupro 

Com efe to. flfme e o ooS<c:ionamMto ;urtsprudencial 
dO Supen04' Trllunal de Jusaça ece'Ca da mat6r1a O ColendO 
Tllbunal reoonhec;e que 1 IJ(atlca (~ crur.es ae csll;pro e 
atentado violento eo pudor. por aerem de espéCieS distintas 
não configura oontlnlidede delitJva. mn concurso rnatenal 
Nesse sentido, destaco os segUintes julgados 
"RECURSO ESPECIAL CRIME HEDIONDO. ESTUPRO E 
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. REGIME PRISJONAL 
PROGRESSÃO. DESCABJMENTO. LEI 1.1112/P(), ART. 2', § 
1• FIXAÇÃO OA PENA ABAIXO 00 MIN/MO LEGAL. 
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SÚMULA 231/STJ. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE 
OELJTWA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. 
PRECEDENTES . . omlssls ... hJutp libidinoso di~Q_da 
~}unçlo clfniLJJ~Jia8IIJ,!LLtlemtn19 coastituUvo. 
~ctllJI._iníc~l Q~tlliz~d.t 
ülU91Jl..1Lr;t o .gear. t:nDOnder oor tstf e otl.o çrimt dt 
i!IDtirkl..!f191fm/Q..J.oJ11ldOf. N•U-UUJ/JIJIC st tn!!Brem 
r.te crlmeLrlLuJMç/u. dlfertllfu, aPlica-se i mra do 
~ncurso ~CP). eindJJiut ~J{fto:;: 
r;Q(Itrt ' mesm• l'itim. Precedentes dute Tribunal e do 
STF. Recurso especi11l conhecido a provido'' 
(REsp 701.7fUIR5, Ral. Ministro JOSÉ ARNALDO DA 
FONSECA, QUINTA TUR,.A, julgado em 07/()(S/2005, DJ 
0110812005 p. 540). 

Nesse mesmo sentido: 
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 
OMISSÃO ESTUPRO. ATOS DISTINTOS DE PRAELUDIA 
CO/TI. llrfPOSSIBIUDADE DE CONTINUIDADE DEUTWA 
CRIMES DE ESPÉCIES DISnNTAS. 1. ~a hlpót~tt..dt 
ul§tlrvf'tlM aws /lblct!.noso~~reparatórtQ~ 
eHI o 91ifttPfO.MJ19minlt.tos R.tHiudiLJ;Sl/11, J~n f 
""ctefilli.io rlt cr/ma de flPOtlldo v}Mnlo..MLIIUW J 
Q..ul!Jpro to •tenta®.:do/tllllLI$/_puc!Qr...Ho crintH dt 
~l'l!lf.IU, nio stn®J/.Ou./:i1tiJpl{çaçAo.Jio lrt 
!J_ri.os;f1lligo Pt/IJI. 4. Embarpos Ntjeitados" 
(EDc/ no REsp 650.591/SP Rei. Ministra LAURJTA VAZ. 
QUINTA TURMA, julpado &m 11/041200~. DJ 0810511006 p. 
271). 

Ema•s 
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL 
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CRJMES 
PRATICADOS CONTRA A MESMA vfnMA. CONCURSO 
MA TERIA L. CRIMES HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE 
REGIME. I -S~ d.L.J<11Q./Jlllçlo Çi11IJA/. ~o 
2l!VO .ato d' tibiçlinGtm aut alo st. ~o~ 
W.lific.iP_O$ g!! pr.eluçliL'12iJi....Q~Onhectr Q 

rPDCfiWLliWI!i~!ltre ~S dt/1lo~t~ Jlfl 
§1JIIJ.ff/O~Ien(9.-.i2.lllUIOr.._A .J;J)OtiiiUt~/ílin..ox/Jl 
rowes d~ me$1!11 esoidt t..blmlQ9ent/da<1ufe ~ao 
.. om sst~ .. 
(REsp 673. 545/RS. ReL Ministro FEL/X FISCHER, QUINTA 
T!JRMA, julg.Wo em 1811112004, DJ 13/12/2()(U p. 451). 
(Destaquei) 

Na esPéoe os fundamentos que sustentam ~ 
presente Recurso Espo:;.a. são pe11nentes. enconlra'ldl 
supone ~ 1ulgaoos aom;; Entretanto. a meu ver o 
recorrente não atendeu todo$ os requisitos para Pf!rmitlr o 
seguimento do recurso por dlvergênoa junsprudencial. Sucede 
oue embo<a tenha efetuildo o coteto anal toco e apantado 
aoórdâo pa•ad•gmt.!JCO. nao alendet. a regra oo art. 105.111, ·c· 
da Constitu•ção Federal. pois na<> ind•cou a norma 
lntraconsbtuoona que supostamente tenha 1ncorndo em 
Interpretação d.v!W'gente. A Corte S~pef'Of de Justiça, por s..a 
vez. eJOge e'Sa 1nd1cação. consoante Ju gado· 
"(. .. ) 1- !i9. que lan.9.L.i_Q. d.J.ulJJ&JurlsprutJ.mciiL~ 
DO. !9!1YE~te. n4} ~c.v~o rspecif/Jt 
ll.1UlliciiiiL. so/Ke .JIUal nonn1 lafriconstJtvclone{ terlt 
ocoa/do i d[$S/d~ncta inl!:a>rllatin confQt'rrn .e_J(/gldq 
~5. ~/f. a]lnea "c". til Cact• MR!lllAi~l 
ltlltdta/JnJ.l1J:JII:~io dlv~nlt.lilut..ltJt1WI.atcilluldq 
91lllJI.JJ:ibJmj[', lendo se limitado 1 apontar dlverpêncla 
quanto j slimu~ n' 213/STJ. qut aio ttm mttuNiza de lei 
ff>dera/. Incide, a espkle, o enunclltdo sumulu n• 284 do 
STF. Precedentes: tele/ no resp n• 955.389/RJ, Rei. Mln. 
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 111112107; Agrg no iiQ n• 
764.091/SC, Rei. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 14112106; 
Resp n• 533. 766/RS, Rei Min. TEOR/ ALBINO ZA VASCKJ, 
DJ de 16/05105. 11- ( ... )." 
(STJ - AgRg-REsp 1.058.589 - (200BICJ10n70-1) - 1' T. -
Rol. Mln. Francisco Fa/do- DJe 17.09.2008- p. 481). 

Com esses fundamentos. nego seguimento ao 
RECURSO ESPECIAL. 

Pub~que-se. 
lnUmem-se. 

Macapil(AP). 12 de jane1ro de 2009. 
Desembargador HONILDO /IJU.IUIJ. DE MELLO CASTRO 

Vice-Presidente do Tribunal da Justiça do Amapá 

BfÇURljO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE 
~ÇÃO ':IA AfELACÃO CRIMINAL tr 2.807aQ08 

R9COITenle: PAULO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS 
Advogado: MAURiCIO SILVA PEREIRA 
Re<:onido: MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DO AJI.APÁ 

PAULO HENRIQUE DE SOUZA interpôs RECURSO 
ESPECIAl. dlrigõdo ao Superior Tribunal de Jusuça, oom 
fundamento no artigo 105. til, allnea ·a· da Constituição 
Federal, contra Acórdao da Colenda Câmara Única do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Amap~. assim ementado: 

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. Crlmts contra os 
costumes- con}unçl o CNn• l e fet.ção - pntlca desta em 
preparação p:ua equeta - Atentado vloleato ao pudor -
Absorção pelo estupro - Principio da ruoabl/idade o da 
proporclonllidade da pena - Apl/caçlo - Quantitativa da 
pena - Flxaçio tm quantitativo r.:o4vel - Excesso nio 
configurado - Servidor Público - Condenaçio e pena 
segregaUva superior a quetro anos - Funcionário Público 
- Perda do ClfTIO - Efeito da condenaç~ /art 02, Inc. I, 
elinu "b", CP) - Crime cometido fore do ambiente de 
tr1/ulho • sem vlnculaçllo .t condiçio dt nrvidor -
trretev~ncia - Apelaçlo - Provimento Pan:lal - 1) H~ 
absorçio, pelo estupro, de atentado vlolent9 ao pudor 
consubstanciado em felaçio, se ess.t pr~tlc.t 1/b/dinos.t 5I 
consumou na mesma linha de desdobramento causal da 
con}unçAo carnal, como prepar.çio e estimulo para 1 
subnqiienle consum1çJo desta última - 2) Em fllls 
clfCunstJncias, Impõe-se a 1bsolviçjo do aQtnte em 
retaçlo ao delito tipificado no art. 114, do Código Penal, 
Inclusive por epllcaçlo dos princlplos constitucionais da 
razoabilidade e da propote/onalldade da pena, evitando-se 
qut do conjunto de iiiOS configuradoras de delito contra 
os costumes resulte iipenaçlo su~r • implngida, na 
príUca, até por crimt qual~do contra e vida- 3) NJo M 
porque se cogltlf de ucesso da pena segr&giUva, se o 
J uiZ a fixou em quantitativo ruo4vel e em observlncla •• 
c~rcunstmcla! objetivu t sub,;.tivu apurada n-:r 
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proceuo - 4) Quando o funclon,rlo público é condenado 
a pena privaUva de llberdede superior • quatro anos, a 
,.,01 do cafTio Independa da espéclt dellllve pera • qual 
respondeu e da circunsUncla do crime h•ver sido ou nio 
praticado .,., raúo da condlçjo de seN/dor alou no 
amblonte de tra/ufho - 5) Aptlo parcialmente provido". 
(TJAP • ACr n.• 2807108- Ac6rdio n.• t2.322 ·Rei. MARIO 
GURTYEV • c•mara Única • }. 0211104/2008 - v . Unjnime -
DOE n. • 4261). 

ConSia dos aulos que o Tnbunal de Jusbça do 
Amapá provou em parte o recurso de apelação Interposto por 
PAULO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS. reformando 
paroalmente a r sentença de 1° grau proferida nos autos do 
Proc n' 5.675/2007 3' Vara Cnm~nal e de Aud1tona Militar da 
Comarca de Macapa 

A Corte de Justiça manteve a condenação do reu em 
relaçao ao a. me de t•p.rocado nos artigo• 213 de 224 , alinea 
•• e 69 todos do Código Pena Todav.a o abSOlveu da 
acusação da prabca de cnme de atentado Y!Oionto ao pudor 
(art. 214. CP) conlra a mesma vitima (menor do H anos). por 
consdorar que a prlltoca ato l•bldinoso (lelaçào) ocorreu na 
mesma linha de desdobramento causal da COnJunção cama!. 
sendo, portamo. absorvido pelo a.me de estupro 

lnconforrnada com a absolVIçãO do segundo come. a 
Procurador.a de Justiça lnterpOs Embargos de Declaração (fls 
196/202). alegando contradição no acórdão gu91T'8adO 

A. Co:onda Càm3ra Un1co. é unanmidade, negou 
provimento aos embargos. como atesta o Aoórdao n' 12.494 
(fl~ 206/21 1), 

Em razOes de Recurso Espeoa ~s. 2501259, o 
><.0."""10 PAULO HENRIQUE DE SOUZA alegou. em 
~ "e e que a dosiiTietria penal adotada na sentença 
't.'\' nat6Tia, q~e fot mantida polo Acórdão recorrido. e:;tâ ttm 
1E'Sac:>rdo com os pressupostos do art. 59 do Cócllgo PenaL 

ll.duzru que o acórdão eQuivocou-se ao considerar 
:amo antecedentes os regostros crim•na.s do recomdo. po•s a 
r<~~ncidênCia engloba apenas as COildenaçOes com lránsito em 
IUigaoo. nao sendo legal o reoonheclmonto de Inquérito poliCial 
ou processo ludieial em andamento. Dessa fonna. como não 

há nos autos registros de nenht.rna condenação transllada em 
julgado. seus ;.ntecedentes cnm~na1s nao podeon ser 
sopesados para a maJoração da pena 1mposta 
• Asseverou. a1oda, que nao se rode ma1orar a pen. 

ap .. ,;ada em VIrtude do 'dolo em gr"" elevado', &-S que 
aoutnna e JUriSPIUdência pãtnas entendern que o dolo nao 
possui Intensidade 

Afirmou ouo, ao conlri!rto do que constou na deosao 
a:acada, as conseqúêneias do delito cometido são normais a 
espéc•e Alam dt'SO, nao lo• realizado r.ent>um estuo, 
ps•cossooal hàbil a detectar e mensurar possive•s traumas 
que J)<)<Vt~ntura tenha sofrido a vll1ma AsSim scniJo. não 
pode-m figurar on• destavo• do recorrente as refendao 
citcUII 'nr: :l$ 

Algum !ou !i~Je so dovena. por questões de pohhca 
r.nm'",l. lnr ::dol.,iJ a pen~ b3se no u<inlmo legal. porquanto 
3!Y.lf1n• !<Os Ciro: • • l~ ]u.11r.•31s mU.tavam em desfavor do 
rOC".IJIT 1\9 

.Alogo&.l '>o '" ~e.'\8 ace!is6na de perda 
do carno ~>úbllon •. '2, I, ·a· e "b". do Código 
Penal, dado n1 1<1 r. • ' ' ·' ~~nal e lntusta. haja 
v1sta que o cnm~ n: o o :-, "<'li ambiente de 
trabalho. Adema. ~~~ --os de serw;o 
público o paoente jamols t • , .. ~ 11e sua profissão 
qualquer comportamento dO!L1bor>•nn ( :;•). • 

NJ final, requereu o pro'llõ" -,..-,&n;a especial 
pata, reformando-se o acórdão reoooMo. ,,~,,.., eg 1 oena 
mln~ma ao delolo e afastar a sanção de perda do car~ ~liro. 

A Douta Procuradoria de Justiça ofO<l•l' •• ,. 
razOes às fts 270/277, pugnando, em resumo, pelo c .. · ' 
parcial do recurso especial. apenas para reduzor , • • 
1mposta ao recorrente, afastando-se a desfavorablhdade da 
conduta social do réu 

Este o relatório. 
Examino os pressupoatos do admissibilidade. 
O Recurso é próprio, eis que a causa 104 decidida em 

Ul~ma Instância pela Câmara Unica desta Corte, sendo proVIdo 
parcialmente o Recurso de Apelação, á unanimidade. 

Quanto à tempestividade, verifico por meio da 
certldao de fts 247 que o acórdão n.• 12 41W2008 foi 
publicado na data de 03106/2008. com circulação em 05106108 
(DOE n• 4261) e a peça recursal foi recebida e protocolizada 
em 20/06/2007, décimo quinto dia do prazo legal, sendo, 
portanto, tempestiva. 

Também presentes a legitimidade e o onteresse do 
recorrente. porquanto se Insurge contra Aoórdão que é 
contrário ã sua pretensão. O recorrenle possui advogado 
regularmente habilitado para atuar nas lnstãnàas superiores. 
consoante se extrai do Instrumento procura tório de ns. 52. 

Ademais. não se exige preparo em ações penais 
pút:lcas. consoante firme jurisprudência dos Tribunais 
Superiores. 

Todavia, o seguimento do Recurso Especial 
esbarra em óbices Intransponíveis. 

Com ofolto, o recorTonte alega >iolaçflo ao arl 59, do 
Cócllgo Penal, eis que. a despeito de possuir registros 
criminais anteriores. tais registros não cão hábeis para 
jus~ficar o reconhecimento de que não possui bons 
antecedentes. eis que no conceito de ·antecedentes· 
enquadram-se tão-somente os processos criminais com 
sentença penal condenatória transitada em julgado. 

O Superior Tribunal de Jusoça, em reiterados 
julgadOS, também vem decidindo nesse sentido, vejamos: 
"PENAL - MAUS ANTECEDENTES - PROCESSOS SEM O 
TRANSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE -
PRINciPIO DA NÀO.CULPABIUDADE - 1. Mujtp tmbora 
entondlmento coalrlrto iA (Jaha rncontrlifo 1mparo nes!J 
corá, ctctntvmtlJ.Ct .. n Jturuumli.S ~~ 
~d_pçldi®..mlt!Wmtnto ql!t.J tx/sféncla de 
W9...JMGiLW!L..Iánstw em /u/gtclo nJo.~ 
f9!1Sidoada como mau l(ltfçrdentt, sob pen•Jl~ 
!& Pd~~nal di nãrxuJMf:llt/d~!i1l..__l, 
BK!1J:m imPC!JY]®::, (STJ- AGA 200502021469- (727705 
MG)- 6' T. - Rtl. Mio, Paulo Gallotti- DJU 08.10.2007- p 
00370). (Destaquei) 

Sucede que ao contráno do que alega o recorrente, 
o Acórdão recorrido não considerou a "Certidão Interna 
Estadual" de fls 92193 para fins de valorar os antecedentes 
Ctimlna•s tanto que o Etano. Relator foi bastante claro ouando 
anrm01 em se< -õto "Atíis, •proveito use momento pllflt 

tsclanteer que o conteudo rs. menclonad• carudio niiO foi 
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utftlzedo para Vii/or." os ank>ttdentes, como entendeu o 
apotanl&, e sim, para 1ferir a sua personelldade, conforme 
revela o trecho dl sentonç. retro compilado, de sorl• qut 
o Juizo a quo. na •niJ/se dessa clrcuostáncll judicial, 
ecerlou lnclusw• ~hfvec...ç9n~ o extenso 
currlcuto criminal do apet.ntw como maus 
anhJC&dentes" [trecho do acórdáo - fls. 184]. Observa-se 
portanto. que não há corro confund•r antecedentes cnrn•nais 
com reoncidência 

A 'nsurgêncla do recorrente. ta l como postà. 
enconlra Ob1ce porque nào demonstrada a Imperiosa 
demonstração de VIOiaçao a Le• Federal lnode mutatls 
mutandis a Sumula n • 2&4-STF d•aote da defiCiência na 
compreensão da maténa 

Amaa quanto a alegaç.>o dP VIOiaçao ao art 59 do 
Cod•go Penal em VIrtude da ut1hzaçao da exoressao ·dolo 
elevado na sentença '9COmd;• pe;o Juizo dú pnneuo grau a 
•nsurgênoa lambem nào merece guanoa 

Pnmetramente, porque a expressao ulll,zaoa pela 
sentença Oe t• grau !01 subsbtuída pelo Acórdão recorrido 
sendo Que par torça do art 512 do CPC, prevalece a deosão 
eoleg•ada para fins de ~~npugnaçào ••a Rorurso Espec1a 

No ma•s. embofa a expressàn seja 1napropnaaa 
como t:Jem defin1u o Exm' Mln. Lul% Vocente Cernlcchlllro no 
HC n• 85&4/RJ, de CUjO concello da 'dolo elevado" f01 
transCIIIO pelo recorrente em suas razões rewrsaos. não se 
pode extr.ur oa sentença penal condenatória de fts. 1121120 
que a expressão em st tenha sido utilizada como ma1orante da 
pena, mas tão-somente como elemento de um COOJunlo de 
orcunstànclas que estabeleceram a oena-base do recorrente 
(7 anos e 8 meses de reousão). sendo. portanto, orrelevante. 
In casu, o conceito da expressão em comento. 

Em relação às conseqüências do delito. o recorrente 
alega que /oram normais a especie, não devendo mü1tar seu 
em destavor Ora. extrai-se dos autos oue a Yibma bnha 
apenas 11 anos :! época do tato, nao possuía ahllidade sexua 
e nem ao menos sua menarca ocorrera. Esses lato~ são 
suficientes para descartar quaiQuiW' opo de normalidade nas 
conseqüénoas dos det los da estwro e atentado VIOlento ao 
pudOr. CUJO< danos em muheres adultas )i são lrnensuráveos • 
1mag10e-se em uma cnança 

Nesse sentoao a dec&são recorrida encontra perfe&ta 
consonánoa com a l•rme )ur&sprudência do ST J razão porQ&Jl: 
cotacoono o segu•nte 1uiga01. 
" HABEAS CORPUS - CRJMES DE CONTRIBU/ÇAO PARA 
A DIFUSAO E INCENTIVO AO TRÁFICO E DE 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO IÚCITO OE 
ENTORPECENTES - ESCUTA TELEFÕNICA - NÃO
REAL/lAÇAO DE PERÍCIA - NULIDADE INEXISTENTE -
FALTA DE PREVISÃO LEGAL - CONSIDERAÇAO DE 
CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS COMO DESFAVORAVEIS
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - ADMISSh. •rJDADE -
TESE DE DERROGAÇÃO DO PRECEITO SECUNt-. I RIO DO 
ART 14 DA LEI N" ~.368/7d PELO ART. 11" DA LEI N" 
8 072100 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
REDIIrtENSIONAMENTO DA PENAUDADE E EXCLUSAO 
DA PENA DE MULTA - .omlss•s 2 ~~n<;l~~ 
~s que fl.lllorúmtafLHIT•P91J!m ill.llllü...n9r~ 
~J~ U<!l!l.dlúLdoUills nt Mtica rl_o d~ 
~R~CiilJ~J9~!J.tl/O rm f«- da 
~i!Lnu1á~llm.....KDJ19 ~lll.tlltl 
diOOSIS IS con$JI(l~OCÍIS do ccimt, fio $ufl..dtlt1UJ21a 
~wacio da otaa-btse oouco .1â111U12 
l!li!lilruLit!HI. ... omlssis .. " (STJ - HC 20050048661d -
(42733 RJ)- 5' T. - Rel' folln. Llurlta Vaz- DJU 08.10.2007 
- p. 00322). (Destaquei) 

Por fim, as alegações de desproporoonalidade e 
inJustiça na apfocação da perda do cargo público (art. 92. I. ·a· 
e "b' do Código Penal) não s4o Mbets a permitir abertura da 
via recu~al. porquanto se trata de efeito de condenação. 
sendo certo que o rocorrenle foi condenado à pena pr1vativa de 
liberdade superior a quatro anos. Logo, não demonstrado 
qualquer fundamento de suposta violação a r10rma 
infraconstituclonal nesse ponto. 

Com esses fundamentos, nego seguimento ao 
RECURSO ESPECIAL. 

Publlque-so. 

Intimem-se. 
Macapá(AP). 12 de Janeiro de 2009. 

Desembargador HONILDO AJI.ARAL DE MELLO CASTRO 
Vlce-Presldentt do Tribunal de Justiç'a do Amap6 

Macapã~eiro de 2009. 

Bel' Renat Coelho Gato Garcia 
Diretora da Subsecretaria Criminal da Câmara Únlr"' 

c~ 
SUBSECRETARIA CRIMINAL 

REF,: RESP ~JU.B1!B.ill2P.§lm .. H~:u) 
REÇURSOS BEfiiT!IrlQli 

DESPACHO 

Alravés do Telegrama n.• MCD3S-940412008, a 
Ministra LAURITA VAZ. comlricou ao Egrégio Tribunal de 
Justiça do Amapá que afetou o jiAgamento do Recurso 
Especial n• 1.102.482/RJ à 3' Seção do STJ (em razão de 
prevenção ao REsp n.• 1099230/BJ). suspendendo o 
processamento dos recursos especiais nos trfbuna•s locais que 
versem &Obre ldénbca maténa de direito 

A suspensão dos Recursos Esped81s repetibvos fora 
autorizada pela Leo n. • 11.67212008 que acrescentou o art. 543-
C ao Código de Processo Civil. 

Assim. em atendimento a determinação do Superior 
Tnbunal de Justiça. na forma do §1° do art. 543-C, do Cócligo 
de Processo Civil, SUSPENDO O PROCESSAMENTO~ 
~os MPECI!J.§ QUE VERSEM SOBRE A 
SEGUINTE MA RIA: 
"IHIER~AÇÃO~m._m ~.124 DA LEI m; 
~~ ~ Vl.sJIA......ffiWPfCA DO LAR. 
l.IMIIES__p~ ~~~ J)pliNIQ ----Di 
f~Ç!Mi'!:JLQ_p..BJS1QNAL. POSSIBIL1{2M~ 

M'~ÇA~J~ 
!2BIF.tiff&/~ 3..E ~~~AQ 0881~~~ PVBUCO 
~RA/}~Ç!. " 

Comur'llquern-se ao,, demac< membros desta Corto. 
"''o""a"1o Que o '"'"'rc. 190' da oeasao encontra-se no sibo 
noSTJ 



Maca á 20.01 .2009 

Ofid4He a Corte Supenor acerca do cumprimento da 
detennlnaçao. 

Publiqu&-se. 
Cumpra-se 
Macapá (AP), 09 de janevo de 2009. 

(a)Oe .. mbarg~ HONilOO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Voe&-Presldente do T JAP 

Macapá/~ de taneiro de 2009 

\..._L__. C-- -
Renata toelho Gàto Garcia 

Diretora da Subsecretana Crlnunal da Câmara Únoca 

RECURSO E.S~ NO ~O DE INSTRUMENTO~ 
W .912QQZ 

RECORRENTE: JOSÉ MARIA CUNHA 
ADVOGADO: CRISTÓVÃO COSTA MIRANDA 
RECORRIDA: TOCANTINS MINERAÇÃO S/A 
ADVOGADA: ESTER ALMEIDA 

JOSÉ MARIA CUNHA Interpôs RECURSO 
ESPECIAL dingido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, 
com fundamento no art. 105. 111. &lfnea ·a· ~ Constitulção 
Federal. contra Acórdão proferi<lo pela Cãmara Única do 
Tribunal de JuaUça do Amapá assim ementado: 

"PROCESSO CIVIL AGRAVO DE 
INSTRUMENTO • DECISÃO QUE DEFJ'RIU REMOÇÃp DE 
BENS • EMBARGOS DE TERCEIROS • SUPERVENIENCIA 
DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETtNCIA • FEITO SUB JUOICE. 
1} Diante da supervenllnc/a cJ. argüiçio de incom~tencla 
do juizo, em embargos de terc~ros, em virtucJ. de os bens 
do 1/t/glo se .nco•tnrem sub judlce, na es~ fe<l«af, 
/m~se a manutençlo da limlt~M deferida que suspendeu 
• ...moçio dos referido$ bens do /oca/ onde se 
enconrr.vam. 2} Ex/$t/ndo fundado receio ele ocorréncia de 
dano lrrepar~vel ov de difkil repar.~çlo (periculum In 
mot'll}, caso se~m removidos os bens objetos de penhora 
para outro local cJ. onde se encontr1m, suspend.-se a 
decisio qve detennlnou a remoção, nomeando o 
representante legal da execulada como fiel depositário. 3) 
Agt'llvo provido". 

(TJAP- Ag n.• 2.0Sg,t07 . Acórdlo n.•12.1S17. 
Rei. DÓGLAS EVANGEUSTA - CJmara Única • j. 
17trJ6/20()8 ·v. unSnlme. p. 27/0e/2008. DOE n. • 4279). 

Consta dos autos que o Tnbunal de JusUça do 
Estado do Amapá. à unanimidade, proveu o Agravo de 
Instrumento Interposto pela agravante TOCANTINS 
MINERAÇÃO SJA. para suspender a decisão proferida pelo 
Ju1zo de Oir8lto da t • Vara Cfvel da Comarca de Santana. nos 
autos da Açao de Exacuçao para Entrega de Coisa Cerla -
Proc. n'13.333106. 

A Corte da Justiça determinou que os bens que se 
encontravam no Municlpio em Serra do Navio e na localidade 
'Ferro', no Munlcipio de Por10 Glande, permanecessem sob a 
responsabi'idade do representante legal da empresa reconida 
na condição de ~et depositáno. 

Em razoes de Rerurso Especial, ns. 2051216, o 
recorrente alegou. em sintese. que o Acórdão combatido violou 
Lei Federal, eSjlBCÍficamenle os artigos 621 e 625 do Código 
de Processo Civil, dispositivos legais esses que tratam da 
execução para entrega de coisa. 

Alegou que adqulr1u da empresa recorrida os bens 
obteto do litlgiO pela quantia de R$ 300.000.00 (trezentos mil 
reais). sendo que até o presente momento referidos bens não 
lhe foram entregues, razão porque promoveu a execução para 
compelir o cumprimento da obrigação. 

Afirmou que. ao Invés de adotar o procedimento 
previsto nos artigos 621 e 625 do Código de Pr~sso Civil. 
entregando a colsa devida. a empresa recorrida depositou 
outros bens em juizo, estranhos ao objeto da lide. em ftagronte 
vfolaçAo a norma lnfraconstituclonal. motivo que levou o Juizo 
monocràtieo a deferir a busca e apreensao dos bens 
legalmente devidos. 

Asseverou que o Tribunal da Justiça Interpretou 
equivocadamente o art 625 do CPC. ao suspender a decisão 
exarada pelo Juizo de pr1metra lns~a. objetivando por via 
deste recurso a reforma do jUlgado, mormente por ser matéria 
estritamente de direito, não da r&-anãlse de fatos ou provas. 

Ao final, reoU4'reu a admisSibilidade do Recurso 
Espedal para refolmar o ocórd<lo recorrido. 

A reconfda apresentou contra-razões, fts. 2251228, 
pugnando. em resumo, pelo nao provimento do rw.no. eis 
que. a seu ver. encontra·se desprovido de fundamentações 
fáucâs e jurídicas. 

Este o r.li116rio. 
Examino os requlsitot de admissibilidade. 

1- Da retençlo do recur.a especial: 

De Inicio, afasto a possibilidade de retenção do 
presente Recurso E$1l0dal. l.ma vez que a hipótese não está 
contemplada pelo art. 542. §:ZO. CPC. O dispositivo legal 
Invocado dispõe acerca da retençlo dos recursos excepcionais 
cooU. decieOOs intet1oo.Jt6rlas proferidas. taxativamente. em 
proo- de ~Q. .a41Yr ou M!lblroos á 

~ In cuu, atesta-se que a decisão rec::onida foi 
oriurâ Gl declsão Interlocutória proferida em Processo de 
Exec:uç .. para Entrega de Coisa Carta, sem previsJo legal 
para a rew~Ção do recurso. 

• Assim. necessário se faz analisar, detidamoote. se 
o recorrente atendeu os pressupostos extrínsecos e lntrlnsecos 
do Recurso Espedal, ronfonne previsão do art. 105. inciso 111. 
alinea ·a·. da Constit~ Federal. 

11 - Dos requisii:!S dlt sua admissibilidade: 

O recurso é próprio e adequado, pois a causa foi 
decidida em última Instância pela Corte Estadual de Justiça, 
sendo provido o Nyavo de Instrumento, â unanimidade. e o 
RIICIXSO Especlal encontra prev~são no Texto Constitucional. 

Presentes a legiUmldade e o interesse do 
recorrente. porouanto se ,lnsufl)e contra Acórdão que é 
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contrário ã sua pretensão 
Atendido o requsrto da regutaridede tormal, 

porquanto a peça recursal contém os ft.ndamentos turldlcos do 
pedido, bem como é subscola por aovogado com procuração 
nos aLt.os e com podet9S para aliJar nas 11stânc.as supenores 
(fts 51 e 185) 

OOanto à lempestJ'IIdade, venfico que o v Acórdão 
recorrido foi publicado 110 OtáriO Qlldal do Estado de 
27106/2008, com orculação em 02/0712008 (cert!dao de n. 
203). e o ReetliSO foi recebido a protocohzado no déomo 
quinto dia do prazo recursal (17/07/2007), sendo. portanto. 
lempesbvo 

Adema.s, o Recorrente efetuou o pagamento de 
OJStas. bem como despesas com o porte de remessa e retomo 
dos autos. confor1ne guoas e comprovantes as fis 2171222. 

Observo, entretanto, q"" o Recurso Especial 
nllo merece seguimento. 

De plano. sobressai da simples leitura d<' acórdao 
recorrido que a matéria acerca da aphcabifidade dOS 1rt1gos 
621 e 625 do CPC nlo fora objeto de debate pelo Orgao 
Colegiado. A Cámara Única aeeidlu. tão-somente. sobre o 
fundado receio de dano Irreparável ou de diffdl reparaçlo que 
a possível remoçao dos bens ·que se encontram sob a guarda 
da empresa - pudesse sofrer caso fossem deslocados para 
outro local. monnente pelo Ingresso de superveniente argüição 
tJe lncompetênc;la daquele )ulzo, ora em !Tamite na Jusnça 
Fede<al 

EVídenaa·&e, pol1anto. a ausência de 
prequesuonam~ dos dispositivos legaiS apontados como 
contranados, lnodJndo na ~e. as ~ n.• 2._~ 
ll2.llE 

Esdareço. também, que para efeitos de 
lnterJ)OSlção dt Recurso Especial não basta a mera alegação 
genética de contranedade a diSpositivo federal, restando a 
parte reconente o dever de apontar. anaiibcamente. quais as 
hipóteses dessa alegada violaçao. 

No ~xame destes autos. extral-se das razões 
recursa1s que o recorrente recaprtula lodo o andamento 
processual. upóe mW\UCias )á esclareodas por meoo da 
docunentaçlo juntada, mas não fundamenta sallsfatonamente 
a alegada vlolaçlo aos artJgos 621 e 625 do Código de 
Processo Civil 

Deixando de apontar a efetiva violação a norma 
1nfraconstttuoona1. aphca-se ao caso. mulatls mv~dls. a 

~n~284 do Supremo...I!:illJwal..ft.IHrA!: 

"É Inadmissível o recurso eX1raordlnirlo, 
quando a dtflclfncla na sua fundamentaçio nio permltlr a 
ualil compreer>sAo da controvérsia~. 

Com esses fundamentO!i. por não vislumbrar o 
atendimento a todos os requisitos de admisSibilidade r8CIXS31. 
espectalmente o prévio debate da matéria impUgnada. nego 
seguimento ao RECURSO ESPECIAL 

PubliQue-58. 
Intimem-se 
Macapá I AP. 14de )anelro de 2009. 

(a)Destmbargador HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Vice- Pres;dente do Trtbooat de JusLça do Amapá 

Maca~pá/AP, 16 de:jane.ro de 2009. 

Bel' Al1 lcoforado 
Dlretõra da S rvca, em exerclclo 

~lf,f~YEL ~EÇ!illj 

RECURSO Es.f.~O AGRAVO DE INSTBUMEHIO N.• 
illllm~ 

RECORRENTE: ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADOR: DIEGO BONILLA AGUIAR DO 
NASCIMENTO 
RECORRIDA: ROZINETE LUCLANA SOUZA DE UMA 
ADVOGADO: JOÃO AUGUSTO MELO ROSA JÚNIOR 

ESTADO DO AMAPÁ interpOs RECURSO 
ESPECIAL dirigido ao Colendo Superior T~bunal de Justiça, 
contra a decisrto da Colenda Cimara Unica do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Amap•. com fundamento no art. 105, 
111. alinea •a· da Constituição Federal. atacando Acórdao assim 
ementado: 
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permitiu assistir o depoimento de outras testemunhas 
arroladas 

Em sede de congnlçâo Sl.mâria, o Exmo Oes 
00Gt.AS EVANGELISTA. relator dp Agravo de Instrumento. 
negou o efeoto suspensiVO pleneado pelo Estado do Anapá (fts 
40/42). ance a ausénaa do penculum m mora W1VI!I"SO, po•s a 
manutençao oa deosâo rec:ornda não tratana nenhum orejul2o 
ao recorrente 

Meritonamente. a Câmara Unica deste Tnbl;nal. ã 
unarom1dade. negou prownento ao Agravo. recon'lecendo que 
a sindlcánaa aberta para apurar 1nfração m~•!.ar lransfonnou-se 
no própoo procedimento admlniSirativo disoplirar, sem 
oportunizar o direito de ampla defesa e contraditóno à 
mvesllgada consoante fundamentos do AGórtJ~ de ns. 51155 

Em razoes de Rewrso Especial, ns. 62170. o 
Recorrente alegou. em smtese. que a petição iriCiai do wrif não 
atende a exigência do art 6" da Lei n.• 1.533151. 
especialmente em relação à comprovaçAo de prova pré· 
constitulda. lmpOe·se. a seu ver, a juntada de documentos 
necessários a prova do alegado. sendo que a recorr1<fa não 

'atendeu a exlgêncl~ legal. 
Aduzlu. tambóm, que nao houve violação a 

principias constitucionais, porq\Janto fora assegvrado nos 
autO!i da Sindicância Militar o oontradil6rio e a ampla defesa. A 
prisão da poliolll mlhtar decorreu de transgressão moülar, o que 
Independa de ordem )udlclal. 

Discorreu aceroa da lmpoSSlbdK!ade do Poder 
Judiciário funcionar como "órgao de revisão" (Slc) de atos 
admonlstraUvos, sem que o ordenamento jurídico ass1m o 
permita. sendo vedado edentrar nessa esfera 

Apontou. ainda, abuso de defesa pela recorrida. 
uma vez que pretende sair lmpooemente da sançao miitar 
aplicada 

Ao final. requereu o COMeamento e provimento do 
Recurso Espedal. com VIStas a reformar a decisão recornda, 
mantendo a sançlo militar imposta. 

A parte Recorrida, por sua vaz. alertou contra· 
razões ás fts. 73174, requerendo, em resumo. que seja 
declarado pr&~udicado o recurso. porquanto tá prolatada 
sentença de ménto na ação mandamental prindpal 

t o relatório. 
Eumlno os pressupostos de Admissibilidade 

1-Da retenção do Recurso Especial: 

De IniciO. afasto a possibilidade de retooção do 
presente Recurso ESjlBCÍal. l.ma vez que o acórdao recorrido 
onglnoo-se de decisão lnteriocutóna profe<;da em ~~ 
~l:QU.!llll'dl. hipótese não contemplada no art. 
542. §:ZO, CPC O diSpositivo legal Invocado dispõe que a 
retençlo dos recursos excepcionais Umita·se âs decisões 
proferidas em processo de conhedmen•o ~~ ou 
~-

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de 
Justiça manifestou o seguinte entendimento: 

"( ... ) :_A IlM dq art ~2 dq CPC t IOIDI!Rnl 
~nm~/41/s /atJcpqstos ÇQQtra decls6es 
/atecfocUtótiiS RCOferldJS tm mandado d•~( ... )
Embergos de dec/areçlo rejeitados. • 

(EOcl no REsp 27003(){SP, Rtl. Ministro 
FRANCISCO PEÇANHA MARnNS, SEGUNDA TURMA, 
jvlgado em 1910412003, OJ 2al1012003 p. 248}. 

(Oestaquei e grifei) 

Assim, embora a decisão de prime.ro grau seja 
lnteriocutóna em Mandado da Segurança. corno v;sto, nao há 
previsão leg;~l para sua retençAo. Logo, necess<otio se faz 
analisar. detidamente. se o recorrente atendeu os 
pressupostos extrinsecos e lntrlnsecos do RecUtSO Especial. 
conforme previsao do art. 105, lndso 111, alfnea ·a· da 
Constituição Federal. 

11 - Dos demais requls~os de admissibilidade: 

De plano venfico um Obice ao processamento do 
presente recurso: não se ttata de "causa decidida em únla! 
ou última lnsrJncla" para fins de cabimento de Recurso 
Espedal, conforme comando do art 105, 111, CF/88. 

Ocorre que o acórdrto atacado k2ll!!..rm~ 
moooc@Uca de juízo de prfme:ro grau que ~~~ t!mi!!M 
em Mindfdo de smuaoca para suspender a pena de pr1são 
aplicada à polclal miitar nos autos de Sindicancla, por 
entender que a . aplicaçao da sanção ~Oiou o principio do 
devido processo legai, pois o Comandante Gelai da Po leia não 
assegli'OU a defesa prévia da Investigada, com arrola nento de 
suas testemunhas, nem à permitiu assistir o depoimenlo de 

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CML - outras testemUlhas aiTOiadas. Verifica-se. pol1anlo, que se 
AGRAVO DE INSTRUMENTO • ATO ADMINISTRATTVO • encontra pendente a apreciação de mériiO do \Wt para efeitos 
PUNIÇÃO DE MILITAR EW SEDE DE SINDICÂNCIA - de Interposição de recursos excepcionais às Instâncias 
MANDADO DE SEGURANÇA • POSSIBIUDADE • Superiores, Seja através de sentença meritória (l.ma vez que 
INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA não há notfdas nos autos de sua prolação), ou através de 
DEFESA. 1} N• esttit'll do entendlmet~to do Super!« reexame necessário diante da na!Ufeza da açAo mandamental. 
Tribunal de Just/çl, ; ~ mlltdado dt segurant;~ Com efeito, a liminat pode ser revista pelo prOprto 
contra ato dlsdpllnar quando H iftii'OU allonlil - )ulz.o de primeiro grau ou até pelo próprio Tribunal de JusUça. 
princípios do contraditório e .,. Mil* ......_ 2) Se a que poderá retonml~a em sede de remessa ex officio, motiVO 
sindidncla aberfa para apurar In~ m1111w ac•bou por pelo qual afirmamos que não há ·causa decidida em ültima 
se tranmxmar no próprio pro«d,..,lo -.;..;s~ralivo instancla ' 0<1ra r.ns de interposição de Recurso Especial. 
discipllnw, sem qua fossa opotflJ"Iz- a ..... de/Na e Ora, a ques~ lederaf Invocada comportaria, em 

0 conlndifó<io, nio /li qua 11 ,.., - •- - tese, Recurso Especial somtrlle ..pOs a manifestaçao em 
principio•.,. hlat'llrquia e disciplina lfli/ltw. • definitivo do Tribunal de JustiÇa med!ilnte apreclaçlo ;e • 

(TJAP _ Ag n.• 2.1g1101 • Acórdio n.• fJOfZ· eventual recurso de apelação ou remessa oficial, o que não 
Rei. ~bargM10r OÓGLAS EVANGEUSTA • Cirnara OCorreu. sendo certo que lll!l h~ wonunclam.enj!L.I!Jl 
única . j . 02/0912001 . v. UMnlme . p. 12J0911008 . DOE n.• ~ da questão pelo Tribunal a QUO a ensejar o 
4334). - cabimento do recUtSO excepcional. 

Consta dos aulos que o Estado do Amapá interpOs Consoante destaquei em obra do minha autoria 
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra denommada "RECURSO ESPECIAL - A VISÃO DE UM 
a decisão proferida pelO Juiz de Direito da J• Vara Cnminal e PRESIDENTE"· • .. o r.curso aspec/11 só sarA exerclt4vel 
de Auditoria Mlhtar da Comarca de Macapá. nos autos do contra u '-f!!~s~jdu tm única ou última la.~ 
Mandado de Segurança (Proc. N". 6.484/08). slgnlficlndo que nio poderá ser ulillzado se existirem 

O juizo monoc:tátlco sug,endeu, llminannente, a ourr.s possibilidades de Impugnação ... ". 
pena de pr1sao aplicada à policiai miitar ROZINETE LUCIANA 
SOUZA DE LIMA, nos autos da Sindlcânoa Militar n.• 03812008 Nessa Nnha de raciOciNo. o Coiendo Superior 
- CORREGIPMAP. por entender que • 31Jfocação da sançrto Tribunal de J<.stiça vem reiteradamente alastando a apreciaçao 
m~1tar 11101ou o Principio do Devido Processo Legal. pois o de questões não decididas em (Jitlnla ou Onica lostandas, 
Comandante Geral da Poiloa nlo assegurou a d'!fesa previa monnente aquelas que deferem 11minar. Vejamos o seguinte 
da Investigada, com arrolamento de sua• testem •• ihaS, nem a IUI!lado: 



Maca á 20.01.2009 

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL 
MANDADO DE SEGURANÇA VISANOO A LIBERAÇÃO DE 
MERCAOORJA IMPORTADA (AZEITONAS). RETENÇÃO. 
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE FISCAUZAÇÃO. IN SRF 
221112002. ORDEM U MINAR DEFERIDA PELO TRIBUNAL A 
QUO. REQUISITOS AUTORIZAOORES (FUMUS BONIIURIS 
E PERJCULUM IN MORA}. SÚMULA 07/STJ 
IRRESIGNAÇÃO VOLTADA CONTRA O MERITUM 
CAUSAE. IMPOSSIBIUDADE. RESSALVA DO PONTO DE 
VISTA DO RELATOR VIO!.AÇAO 00 ART. 535 DO CPC. 
INOCORRÉNCIA. 

1. ( .. } 
2. O reÇjifSJL. e.sm~~<liL.em fBçe de tut,lt 

illli:Çipads n~o p.f/11§_ .hi.I)11Jr·s~rPI!.@ merltum 
~UJI....J!.WLem [I~ de çoga/ç~mir.I.LJn!.lcdltJI 4 
iJJm~sp~lal po(ll.l!ltlfO. o Tribunal .a quo tntsmlnou 
liil!:s~s requisitos ~VtodH.ii.OIJI.SJIIrll...t.J;gncessio 
daord~ 

li..!Juunts ce(l/ç<LQia..~Cu=Jlata .l 
úJWçia. exrr..19roln6rls (reçurso exlliordlnMW...Lit:CU~O. 
esoeciil) somentt. po C4biYtiLmLJ~causat 
~dktll.11m ríni.ça ou últfm..A..i~CE..Mt...J02. 111 4 
.1!1._ 1Q~JW~NA9. 6J'I!JÇio constituc/oail do HLt.l1llm dq m no.iJilgam,.t/lto de r~ extraordinários e recurso~ 
n»-'ia~stltulr·~ ~s ltmj~/u ordinárias oara fazer 
J!!izo L...LHPtltfL.Jfe _qU<t~s º" 
lnfraconsli.~ioiJals WlJI:~ naqutJu lnstlnc]a~- IJfo 
t!Yv-sm tra~mento.JM!lnltiY.tU.. co.MlM$ivo. É o <wt OCQffil 
~m a~_ftledidH...lim~s JM_nsturez• ~lir._OJI 
~JQrla. Tal~ m.Mlirasd<OUICU.e..Hbe, s•o conferida~ 
LJ1ti_o.JJLJuao de rn..trJ vfi!QU/m/lhanç~ do direito 
Í!JX9ÇWjart. 273. § 4~ 4§.1.._§_J~JJdmelriLJ)Ilrte. «rt.. 
Z?~ e W...fl()4 do CPCJ.,. 

J.ustamellte por _.aiJ1. _[JI.JlfH..ttntarom 
~un~ento dtflnltivo, m.u S/!9Yi59no. 1 respeito da 
ÇJlllfaiYírsli. .•s medidas i/nt~s e --'ll~W~te~ 
rtn:lm ser.conflrm•du..lou.afQr.o.~. r&vogadasl pela 
aalfn,a 9~ /U/gilf O lll~S~ndo. a{lemols, 
~mQ{f/fJcad•s ou revrumta~flr tempo. mc/uslv~ 
J2J19 próprio MliQ...OJll.M ~PC. art. 273. § 4', art 
46_1, § 3'. parte lini/..Lict._lg~nt~ com f. sentença, 
Q<J{!anto. e qu' s~ W::,t:',~f:fcim~ento donnttivo sob"' 
as QUf$1ÕeS jurídica H.JJJJJulzo..pertunctório, 
llL •mciaçio da$.-lim/niCH.....A...nature.z• Jl(~c4ril t 
provl.sórl' do juizo de m;rito desgavoMdo em se<Je liminar 
!IHJIJij[Jf]ça, assim. .Q __ reoul~~~ d11 
esgotamento des in$ünciu...o!din.áclHJndl!õJ!§nsávtl ao 
illimonm_cto r9curso extraordi!HmLLdJLH~ 
lli,~30~S..Rt~inlstro TEO/il ALB/N~ÇKJ, 
erimoÍlil.IJlrm&, OJ de 2~.11UtWD.l/a2..dt..lQQ§l, 

4. O c•blmanto de tutela ant&cipada ~ursa/, 
ainda que pendente ele admissibilidade o recurso &sp<telal, 
pressupõe que 1 decislo afaste-se d• IJII sorte do direito 
objet1vo qu~ se categorlu como 
"torato/6glcs• (precedentes; AgRg na MC 8.QIJ51SP, desta 
relataria. Primeira Turma, DJ de 211 de novembro de 2.004 e 
AgRg na MC U351RJ, Relator MinistrO JOSÉ DELGADO, 
Primeira Turma. DJ 01' d~ julho de 2.005). 

' Inexiste ofensa do an. 535 do CPC, quando o 
Tribunal de origom, embora sucintamente. pronunçia·se de 
forma clara " suficlento sobre a questAo posú nos lutos. 
Ademais, o m~g1strado nAo &srJ obrigadO a rebater um a 
um, os argumentos truidos pela parte, desde que os 
fundamentos utiliudos tenham sido suficientes pora 
embasar a decisão (pr&eedentos: REsp 395.699 • RS, 
R&lator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4' 

Turma. OJ 15 de abril d& 2002; AGA 420.383 • PR, Relator 
MinistrO JOSÉ DELGAOO, Primeira Turma, DJ de 29 de 
abril d• 2002; Resp 385.173 · MG. Relator Ministro FEL/X 
FISCHER, Ou in~ Turma, DJ 29 de abril de 2002). 

.r 6. R~urso especial conhéeldo parcialmente c, 
nessa part&, desprovido." 

(REsp 75().617/ES. Rei. Ministro LUIZ. FUX, 
PRIMEIRA TURMA, Julgado em 13/03/2007, DJ 01/0412007 p. 
235). 

Esse entend•mento encontra porfe>la COI'sonancia 
no Pr·~c·r•o co P1év o Esgotall'ffito das lrlstàncias Ord1nánas. 
onde se erJ111 que a quest.'!o federal suscitada devo tor Sido 
exaunda na mslánda local. sob pena de supressão de 
insiAncia 

Por OJtrO lado, c processamento do recurso 
também er.contra 6cice no enundado da Súmula n.• 735 do 
Excelso supremo Tribunal FGderal, que aplica-se. muiBI's 
mutondis, aos recursos especiaiS. VsrtJis. 

"NAo cabe recurso extraordinário contra 
acóroão que defere medida liminar." 

Assim, conSiderando que o juizo monocr.iaco 
podera a quatque1 momento julgar o mótito do mandamus. 
donegando ou conf.rmando !>minar conced,da. condu<-se que o 
EstaCo do Amapá poderá 1ngre~sa1 com o recurso cabivtll se 
assim enlender, pois a h pótese ser a de 1emessa ex of'-<o 
após a n'anifestaçAo em deflmb\'() do Juizo compete~te. 

Por f,m, ainda que hOuvesse a possibil·dade de 
•mpugnar deciSões liminares em sede de recurso ex!temo, 
.ntere-se que a ouostão federal acerca da apllcablldaoe :lo art 
6° da tei n.• 1.533/51 arguldo em sede de Recurso Espeoal 
cons~te.~te na ausénoa de prova p•&-C<lnsbruida. não fa1 
obJelb de debato pela Corte Eslllduaf de Justiça. uma vez que 
o TnboJnal deCidiu, tão-somente. sobre a observancta dos 
Pf,ncip.os co C<ln'radllótio e ampla defesa llOS p1xcssos 
acrnltllstra~vos d SC1panares Auseo!e. portanto. o reQUISito do 
ptequeslionamento da matcr1a federal arguída Na es~e. 
node, mutat1s mutandis. a ~1~~82-STF. verbls 

"E tnadmlsslvel o racurso extraordinário, 
quando n~o vent1lada, na doc1são recotrida, a questão 
fodaral suscítJJda," 

Com esses fundamentos, por nM vislumbrar 
hipótese de cao.monto. nogo ~ulmanto ao RECURSO 
ESPECIAl. 

Publique-se. 
lntmem-se 
M~capâ/AP, 16 de janeir<?_ de 2_Q08_. __ 

{DIÁRIO OFICIAL) 

(a)Oesembargador HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Vice- Presidente do Tnbunal de Jusbça do Amapa 

Macap3/AP, ~ de~~elro de 2009 

Bel• ~rros Alcolorado 
D·retora da Seaetarla da Câmara Un1ca, em exercíCio 

~ARAÜNI~ 
IDH!SECRETARIA~ 

REÇ.URSQ.ESPEÇIAL NOS EMI!~E ~i.AMÇÃO 
H.~ELAÇ~ CÍVEL ~:5120QO 

RECORRENTE: NILSON GOMES CORR~ 
ADVOGAOO: HORÁCIO MAURIEN FERREIRA DE 
MAGALHÃES 
RECORRIDO; MÁRIO INDUACELINO SILVA DOS SANTOS 
ADVOGADO: LUIZ TADEU TAVARES MAGALHÃES 

NILSON GOMES CORRÊA -;;;jerpOs RECURSO 
ESPECIAL dirigido ao Colendo Superior Tribunal da Justiça, 
com fundamento no art. 105, 111, allnea •a· da Consbtuição 
Federal. contra Acórdão da Colenda Cimara Ünica dO 
Egrégio Tribunal de Justi ça do Amapii. asSim ementado: 

"COMERCIAL E PROCESSUAL CML. 
APELAÇÃO. EXECUÇÃO NOTA PROMISSÓRIA. 
TEftiPESTTVIDADE. DESERÇÃO. 1) Publicada a sent.nt;~ 
durant• o recosso forense, tam·n como Inicio do prazo 
r~ursal o pr imeiro dia útil subseqüente âquole, nos 
termos do qU<t dlspóe o an. 184 do CPdifiO de Processo 
Civil. 2) É lndlspendvel a comprovação do preparo no ato 
de int~trposiçiio do recurso, sob pena de de~rçjo, 
consoant. disciplina o art 511 do CPC 3} Recurso nao 
conhecido 11

• 

(TJAP • AC n.• 35051· Ac6rdáo n • 12418 ·Rei. 
Desembargador EDINAROO SOUZA • Camara Unica • 
0610512008 • v. Unanlme - p 2610512008 - OOE n • 4255) 

Depreende-se da análise dos autos que o T nbunal 
de Justiça do Am3pa nao conheceu o Recurso de Apelaç lfl 
1nterposto pelo recorrente nos autos da Ação de Execução 'lO' 

T1tu10 Extraju<hoal - Proc. n° 5.092105 que tramitou pe>~ 4 • 
Vara C1vel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapa, 
dedarando sua a mtempesllvtdade e deserç.óo. 

tnconformado, o recorrente 1n1erpOs Embargos de 
Oeclaração, fls . 1621166. visando al1ibu1r-lhcs ereotos 
tnfnngentes para afasta• a lntcmpest <lidada e a deserção do 
recurso. a~rman<to que a Diretora de Secretana do Juizo de 
ongem reconheceu. atraves de Cerndao de fls. 168, que na 
data de P<Otocollzação da apelação -houve problemas no 
R elogiO de Registro de Protocolo da 4• Vara Civet da Cap,tal. o 
que não renet1a o mês correto do 1ngresso do recurso. Pugnou 
pelo conheamento e apreciação da Apetaçao pela Corte dl: 
Justiça 

A camara Unica do Tribunal A unanimidade 
1ejeltou os Embargos de 0ecta1ação (Acórdao de fls. 17511801 
Reconheceu-se a pertinénc'a quanto à possiveltempesbvidade 
do recursc. mas a Corte mantove a deserçao. profenndo 
Julgamento ass:m ementado. 

"EMBARGOS DE DECLA~ÇÃO. FUNÇAO 
INTEGRAnVA E ACLARATÓRIA. RECURSO DE 
APELAÇÃO. DESERÇÃO. 1) Os embarpos de declaraçjo, I 
luz do art. 535 do CPdigo ele Processo Civil, têm funçio 
espoçifica de integra~o e acloraçlo do julgado, a eles alo 
se emprestando, em regra, o carAtllr substltU1Jvo. 2) Nlo se 
conhece da apelaçao se seródla a prova do seu preparo, 
consoante disciplina o art. 511 do Código de Processo 
Civil. 3) Embargos não providos" 

(TJAP • EDAC n.• 35051 · Acórdão n.• 12615 • 
Rei. D&sambargador EDINAROO SOUZA. camara Única·}. 
1010612008. v. Unlnlme • p. 2710412(}()8 • DOE n. 0 4279). 

Em razões de Recurso Espada!. Os. 187/194, 
sustenta o Recorrente. em Slnlesc. que o recurso de apelação 
fo1 protocolizado tempestivamente no dl3 18/0112008 No 
entanto. em wtu<le de defeto do reJóg•o registrado• de 
protocolo da Secretana da 4 ' Vara Ci•el e de Fazenda Pública 
de Macapá. a data do p1otocoto fol1egistrada ertoneamonte, o 
que foi reconhecido pela própria Dlfetora de Secretaria através 
da Cerlidao de fls. 168 

Aduliu. também, que no momento da lnterpos,ção 
do 1ecurso. a parte recorrente possuía a quanba 'em d1nheoro 
sufiCiente para o pagamento do preparo, mas foi Informado 
pela Che/e de Secretaria da desnecesSidade de efetuar o 
pagamento do recurso. Confiando na Informação prestada pela 
servidora. o recorrente- não efetuou o preparo, o Que somente 
fo• realizado no dia seguime 23101/2008, após contato do 
advogado e posteriOr esclarecimento da equivocada 
Informação pres!llda pela Cholo de Secretaria, a qual 
reconheceu o erro e comgiu a informação prestada â parte 

Asseverou que efetuou oonsuta á ÜUV!dona do 
Tnbunal de Justiça do Amapá, dolatando a sltuaÇ<lo ocorrida o 
·o formar que a servcntuaria havta descumprido o disposto 02 
![!, l 0 ~obl2.CsltllVDIO n• 00312005·P.RES.LCO~Rll). 
que dctenn,na a ngorosa cobrança de custas o emolumentos 
devidos pelas panes A referida consulta orig1nou o Processo 
Adm1nístrabvo n° 585712008, que tramita até a p1esente data 

Afirmou, a•nda. que nao pretende redisculif prova. 
dada a .tolaçao da SumtJa 07 do Supenor Tnbunai de Justiça. 
senao exercer 3 correta valoração do cont~o probalór'o 
contido nos autos 

Após apontar os reqUisitos de admiSS•bofidade 
roQJrsal que entende ter prefl<'\Chfdo. pugnou pelo prol<imento 
do Recurso Espeoal. a fm de que o Colando Supe'or Tnbunal 
do Jusbça determ nc o retomo dos aUios à Corte Julgadora, 
para conhec,menlo e julgamento da Apelação 

A parte recorrida ofertou oontra-rnzões às ns 
2011206. requerendo. em rest.rno, o não prov,mento do recurso 
por ausência de prequosboramen:o. bem como a 
1mpossib 1dade de rcapreciação da maténa 

Este o rtlatorio. 
Examino os pressupostos de sua 

admissibilidade. 
O tocurso é propno e adequa~o. pols a causa to 

dead da em ul~ma mstànáa pela Cone Es:.Jdcal de Just.ça O 
R'l<:lXSO de Apelação nã~ foi con~cei<lo, à Wl&n,miOade o o 
Rooxso Espeoal encontra prov1;;ão no art 105. lndso 111. 
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ahnca ·a· da ConstitUição Federal de 1986 
Presentes também a Jeg,bmldade e o Interesse do 

recorrente. porquanto se Insurge contra Acórdao que é 
cont1áno à sua pretensao 

O requiSito da regulandade foflljal também se 
encontra presel'te A peça recursal contém os 'undamentos do 
pedido de 1eforma bem como e subscnta por aavogado com 
procuração nos aUlas com poderes para atua• nas 1nstãnoas 
superiOres (fls 122 e 167) 

Quanto à tempestividade. venfico que o v. Acórdão 
dos embargos declaratónos fo1 publicado no Olàno Ofic1al do 
Estado de 27/06/2008. com drOJlação em 0210712008 (certidao 
de fts 185). e o Recurso foi recabk!o e protocolizado no décimo 
quinto dia do prazo egal (1710712007' sendo. portanto 
tempesbvo 

Ademais. o Recorrente efetuou o pagamento das 
despesas com o porte de remessa e retorno dos autos, bem 
como custas. conforme comprovantes às fls 196/198. 

Observo, entretanto, que o Recurso Especial 
não merece seguimento 

Trata-se de Recurso Especial com fulcro no art. 
105. 1nclso 111. alinea ·a· da Constituição Federal. sob o 
fundamento de suposta c:ontranedade á Le1 Federal. 

De tníCIO. em análise às tazões do lnconlonnismo 
recursal. percebo a ausêooa de Indicação do d1spos,uvo 
ltlfraconsbtudonal supostamente VIOlado. O reconente náo 
llldicou a Lei ou Questão Federal que pretende ver diSCUtida 
em sede de Recurso Espeáal Logo, nao h<l como perrmbr a 
abertura da via excepoonal. por deliclénoa na compreensao 
da matéria 

Esdareoo que para efeotos de •nterposu;:ão de 
Recurso Espooal não basta a mera alegação genénca de 
contrnnedade a d1SpoS1bvo federa: a parte recorrente deve 
apontar 'lnal.hcarr.en!e qua•s as h1poteses aessa suposta 
v,ola~f' 

Do:xando de apontar a norma mtraconstnuoonal 
supostamente Violada. aplica-se ao caso. mutatjs mU1•ndis. a 
~ n ° . .;:l4 do SupremQ.l[lbVDill Fec;!eraJ 

"É lnadmlsslvol o r~urso emaordinano, 
quandO a deficiência na sua fundamentaçAo nAo perrmtlf a 
exalil compr&Onsao ds controvérsia'·. 

Por oullo lado. a1nda que reconheado o 
inconformismo pela suposta \iolaçlo ao a:: •. l~JllL-'IlQ Co'liuntq 
!f_!)Ó~SJCQR.RE~. venflcà-se que ilào h<l 
como pretender eon seae de Recurso Espeoat. ptovocar 
discussoes acerca de direito local. consoante verbete da 
~no ~_m que dispõe. 

"Por ofensa a direito local ~!Ao cabo recurso 
extraordinârlo". 

Nesse senhdo 

"( ... ) 2 Em se reduzindo a análise da quest~o 
federal, t..l como posta no lnsuroMcnr espoclal, 
necessanamento, ~ !n_l'efJJaJW~n..orma_ d~...siitt/19 
L~ ai. faz·n..Jn:tiivJll o Jl!V UiliJLt!llJ_~d~ de .8.9~ 
{;§J)tçlal, a JeoLJIO Jnu~"...l.~ rt.a Sl!!!J.ulLIJo 
S!!JiremfL ILiliJm.JI ~!!JL _1. .Jiwl..rso ~I 
~lmJflte,ÇQfltlKJ®~..RfOvi®-• 

(STJ- RESP 200001123700- (285662 PA)- 6' 
T. - Rei. Mln. Hamilton Carvalhido - DJU 19 12.2005 - p. 
00478). 

Por f1m como bem ressaltado pelo Exmo RelatOI 
Des Edu~ardo Souza em seu voto de fl 155. o momento da 
comprovação do preparo deve ser obngatonamente C<lm a 
JUntada das razões recursais. sob pena de viOlação ao ar!. 511 
do CPC, con=n:.e pacifica jvrtsprudência dos Tnbunals 
Supenores vertJis-

"PROCESSO CIVIL- AGRAVO NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE 
EXIBIÇÃO O~ DOCUMENTOS ~ APELAÇÃO - PREPARO 
EXTEMPORANEO - DESERÇAO - O preporo devo ser 
comprovado no momento da interposlç4o do recurso. 
Precedentes. Negado provimento ao agravo no agravo de 
instrumento." 

(STJ- AGEDAG 200601449765- (785184 RS)-
3• T -Rei' Mln. Nancy Andrighl- OJU 20.11.2006- p. 308) 

E mais· 

"PROCESSUAL CIVIL - RECURSO 
ESPECIAL - PREPARO - PORTE DE REMESSA E 
RETORNO- COMPROVAÇÃO- ART. 511 00 CPC- ATO 
DE INTERPOSIÇAO DO RECURSO - INOBSERVÂNCIA -
DESERÇÃO - 1. Do acordo com a dicção do art. 511 dO 
CPC, a parte é obrigada a comprovar o praparo no ato de 
intorposlçio do ~urso, de modo que o fazendo em 
momento ulterior, ainda que dentrO do prazo recurul, 
dove sor considerada dererta a manifvstaç~o. 
Proc&d&nt•s. 2. A mera alegação de que o banco não torla 
entregado a guia de custas dev1dam911to autenticada não 
tem o cond~o de afastar a exigência legs~ vez que 
compete .t parte fiscalizar e diligenciar para qut o recurso 
atenda a todos os pressupostos de admissibilidade. 3 
Agravo regimental improvido." 

(STJ- AGRESP 200601342085 - (853787 SP) -
2' T - Rei. Mln. castro Meira- DJU 19.10 2004 - p. 283). 

Com esses flX\damentos. nego seguimento ao 
RECURSO ESPECIAL 

Publ,que-se. 
lr.Umcm-se 
Ma capa 1 AP. 14 de 1an • a e 2009 

(a)Desembargador HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
VIce- Pres•denle do Tnbur,al de Justiça do Amapá 

MacapáiAP, 16 de ;on01ro de 2009 
I 

Barros AJcoforado 
- a-úmca. em ex!llclcJo 



Maca á 20.01.2009 

~ .... 

I Oficios J udiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

- ·-
3A VARA DE FAMILIA. ORFAOS E SUCESSOES OA COIMRCA DE 

MACAPÂ 
RUA MANOEL EUDóXIO PEREIRA. SIN" ·ANEXO DO FóRUM • CEP 

Pauta de Publicação - Atos JudiCiais 

ProceS$0 N"- 005278/1999 • AÇÃO DE SEPARAÇÃO 
JUDICIAL LITIGIOSA 
Parte Autora. L DE S C 
Advogado DEFENSOR PÚBLICO . 99999AP 
Parte Ré: R J. P. DA S. 
Advogado. JULIANO DEL CASTILO SILVA- 1031AP 
DespachoiOeclsao. Vistos etc 

O processo cumpriu seu miSter, eiS que a dec.s ao de fts 
42/43 esgotou a prestaçlo jurisdiCional 

Assm sendo, após se dar VISta ao petOCJonante. a fvn de 
extratr o necess~rio para promover o que oe dtrerto. 

Vo~em os autos ao ArquiVo 

Processo N". 00980612002- ALVARÁ JUDICIAL 
Parte Autora· A. R. T DE L A 
Advogado LUCIA MARIA LIMA DE ANDRADE · 512AP 
Resp. Legai· S M T DE L A. 
Parte Ré· M L. C. S 
Parte Ré L S. B. 
Advogado· CASSIUS CLAY LEMOS CARVALHO - 521AAP 
Despacho/Deci~o. VIStos. etc .. 

IMPRENSA OFICIAL 

Recebo o Recurso de Apelaçlo. em seus juridrcos e legais 
efekos, e por versat sobre verba alimentar. o recebo apenas 
em caráter Devolutivo, artigo 520, l i do CPC; 

Abra-se vista ao Apelado, a fvn de que, querendo, apresentem 
a contra-minuta, no prazo de lei (1 5 dias • artrgo 508, •c.;rput• 
do CPC), 

Decorrido o prazo (de 15 dras), com ou sem contra razOes, 
subam os autos ao Egrégro Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá, com as nossas homenagens. 

ProceS$o N" 010608/2002 -INVESTIGAÇÃO PATERNIC!ADE 
C/C ALIMENTOS 
Parte Autora: A. B DE B 
Advogado. FRANCK JOSE SARAIVA DE ALMEIDA . 648AP 
Resp Legal: P. B DE 8 . 
Parte Ré· A. DE J. M 
Sentença: ISTO POSTO, 

E mais o que dos autos consta, Julgo Parcialmente 
Procedente o presente fe~o. acolhendo em parte ao pedido da 
Autora. para afinal DECLARAR o Requendo como sendo seu 
pai biológico; na IT'Ie$ma ordem. conden~ a pagar 
mensalmente alimentos para sua filha, no equNalente a 20% 
(vinte por cento) do salárro mínimo vigente. lembrando que 
este valor lhe é devido, desde a c~~çlo. ocorrida em 
31/1 012002; a Pensão deverá ser paga â mãe da criança, 
mediante recíbo, deposito JudiCial, e/ou depósôto em 
conta/corrente; por derradeiro. Decreto a Extinçlo do Feito. 
com resoluçlo do ~rito, nos termos do artigo 269, I, do CPC. 

Sem Custas. 

Sem Honorários 

Certrfrque a Secretana o Trans~o em Julgado, e Arquivem-se. 

Publique-se. Registr&-se. Intimem-se. e 

Processo N"; 010696/2002 - EXECUCAO DE ALIMENTOS 
Parte Autora: J. N. C. DE S 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO- 99999AP 
Resp. legal: O. L. C. 
Parte Ré: P. A. DE S. 
1\dvogado: JUSELMA Nt GRY E SILVA · 890AP 
Sentença: Diante do expo.sto, declaro extinto o processo sem 
apreciaç~o do mérjo, nos termos do art. 267, 111, do CPC. 

Sem custas e honorários. 

Certifique a Secretaria o tr~nsrto am julgado e Arquivem-se. 

Registr&-se e Cumpra-se 

Processo N": 01178412003 - INVENTARIO 
Parte Autora. L. DE F. L. D. C. 
Advogado: VERA DE JESUS PINHEIRO . 65AP 
Parte Ré: J. L A. O. C. DE C. 
Despacho!Oecisão: Intime-se a Inventariante, por sua 
Advogada. a recolher os tributos 

Processo N". 01305312003 · AÇÃO RECONH DtSSOL SOC. 
FATO CUMUL.BENS 
Parte Autora M DO C. DOS S. S 
Advogado CLEIDE ROCHA DA COSTA · 434AP 
Parte Ré· M. R. P. A. 
Advogado DEFENSOR PÚBLICO • 99999AP 
Agendamento de audiênc.a: Audiência agendada para o dia 
2610312009 h 09:00 

Processo N": 013219/2003 - INVESTIGAÇAO PATERNIDADE 
CIC ALIMENTOS 
Parte Autora: T. L. N. 
Advogado EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA . 602AP 
Parte Ré R E P. DA S 
Sentença· 
Doante do exposto, declaro extJnto o processo sem apreciaçjlo 
do mérrto, nos tenmos do art. 257 111, do CPC 

Processo N" 01335012003 - AÇÃO SEPARAÇÂO JUDICIAL 
LITIGIOSA 
Parte Autora C S. A. 

( DIÂRIO OFICIAL) 

Advogado· LUIZA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA 
333AP 
Parte Ré I C G 
Advogado DEFENSOR PÚBLICO • 99999AP 
Despacho/Decisão VIStos etc 

1. Processo jâ Sentencrado com trânsoto em JUlgado (fls 
61/62). 

2 Quaisquer pendênCias, deverão ser tra tadas em açlo 
própna. 

3 Facuho a pane extrair os documentos neces~rios à 
promoção da açlo de execuçlo para entrega de COisa, ficando 
cópoas nos autos 

4 Cumpndas as f0<11lalidades legais 
Arqurvem-se 

Processo N': 01455312004 EXECUC.'O DE 
ALIMENTOS-INCIDENTAL 
Parte Autora T F 
Advogado OSMARINA HELENA FIGUEIREDO RABELO -
1272AP 
Parte Ré J R DAS B 
AdVÕgado JOSE RONALDO SERRA AlVES • 234AP 
DespachO/Declsllo Vistos etc 

IMPRENSA OFICIAL 

MANIFESTE-SE O EXECUTADO, em 5 (conco) dias 

se acerta, o veiculo ser ahenado pelo valor de 

RS 10 000,00 (dez mil Reats). 

que serâ utdozado para abater a divoda cobrada 

- o silênCIO do Executado. seril Interpretado. 

como concordância com a proposta de ahenaçao. 
Processo N' : 01475312004 EXECUCAO DE 
ALIMENTOS-INCIDENTAL 
Parte Autora: M.IOE N. C DE L. •' ·· 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO • 99999AP 
Parte Ré· A. L. DE L. .L-'" 
Advogado; ROSE L Y DO SOCORRO PRADO CALDAS -
623AP ·"'· 
Sentença: Diante dó exposto, deo(ãro extinlo o processo sem 
apreciaçlo do mêrito, nos termós-do art. 267. 111, do CPC. 

Sem custas e honorários. 

Certifique a Secretaria o trânsito em julgado e Arquivem-se. 

Reg1Sire.-se e Cumpra-se. 

Processo N' : 015611/2004 • ACAO RECONH DISSOL.SOC 
FATO CUMUL.BENS 
Parte Autora: L. DE M. S. 
Advogado· VERA DE JESUS PINHEIRO- 65AP 
Parte Ré W. L. DE S. O 
Advogado. ARACI LOURDES DE MORAES FAVACHO 
lNSABATO • 717AP 
Despacho/Deci~o: Desrgno para oitiVa do requendo o dia 28 
de abril de 2009 

Processo N": 01718712005 EXECUCAO DE 
ALIMENTOS-INCIDENTAL 
Parte Autora· A. O. DA S. P 
Parte Autora: A. A. A. P. 
Advogado; DEFENSOR PÚBLICO· 99999AP 
Resp. Legal M. DA S. A. 
Parte Ré· U. S. P. J. 
Advogado: ANOERSON DE UMA PESSOA . 1346AP 
Oespacho/DeC!Sêo: 1. Lamento indeferir o pedido de fls. 48. eis 
que o 6nus de notifrcar o constituinte e do advogado 
renunciante e nllo do Juizo; 

2 Assim, faculto ao ilustre advogado proceder conforme 
drspõe o artigo ~5 do CPC e o Estatuto da OAB. 

Processo N": 01803012005 • AÇÂO DISSOL. LIO. 
SOCIEDADE FATO 
Parte Autora; I. J. DE S. S. 
Advogado; MARIA CRISTINA DO AMARAL SOTO BANHA • 
515AP 
Parte Ré: A. M. R. A. 
Advogado VERA DE JESUS PINHEIRO • 65AP 
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria n' 001/05. de 
ordem do MM Juiz rrtular da 3' VFOS as partes para 
conhecrnento de DESPACHO de folha 227. 

Processo N": 018120/2005 - AÇÃO DE DIVORCIO 
Parte Autora· A M. C. F. 
Advogado: IDELFONSO PANTOJA DA SILVA JUNIOR • 
428AP 
Parte Ré· J. C. M. F. 
Despacho!Oecisllo: Vistos etc. 

IMPRENSA OFICIAL 

Considerando o estado do processo; 

Manifeste-se a parte Autora sobre o prosseguimento do fe~o. 
no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 
direHo, sob pena de extlnçlo. 

Processo N"; 019418/2005 · ALVARÁ JUDICIAL 
Parte Autora. R. C M 
Advogado: TATIELE AMORAS DE AZEVEDO - 1469AP 
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria 001/05: 
Manifeste-se a Autora. através de sua advogada, sobre Oficio 
de 11$ 97/204. 

Processo N' 02012912006 EXECUÇÃO DE 
SENTENÇA-INCIDENTAL 
Parte Autora· C N P. 
Advogado CARLOS NELSON PICANCO • 634AP 
Parte Ré H S IA. P 
Resp Legal C. V 8 S 
DespachoiOeCISao: Vrstos etc. 
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IMPRENSA OFICIAl 

Considerando o estado do processo 

Manrfest&-se a parte Autora sobre o prossegurmento do ferto. 
no prazo de 1 O (dez) dras. requerendo o que entender de 
dlferto, sob pena de extrnçlo 

Processo N": 020188/2006 • HOMOLOGACAO DE ACORDO 
Parte Autora J. J. M. DA C 
Parte Autora P P N 
Advogado. • RAFAEL JOSE CHERFEN DE SOUZA 
BOETIGER • 1129AP 
Parte Ré 8 P. N. C 
Parte Ré H P N C 
Despacho!Oec.s~: Vrstos etc. 

Compulsando os autos. venftquer Que a parte Autora náo fora 
pessoalmente Intimado a Impulsionar o ferto, conforme 
determrna o Art. 267. § 1'. do CPC 

Assim. em homenagem aos prlnelpros da efetovodade do 
processo e da economia processual, torno sem efe~o a 
DeGISêo que extingwu o fefto sem apreaaç&o do mt rito. lace 
estar eivada de vioo 

Em conseqUénc.a. usando da faculdade de poder exercer, 
neste momento. o JUizo de relrataçjlo. REVOGO a Sentença 
profenda és fts 17 

Processo N"· 020492/2006 • AÇÂO DE SEPARAÇÃO 
JUDICIAL LITIGIOSA C/C PARTILHA DE BENS E OFERTA 
DE ALIMENTOS 
Parte Autora J DE S T 
Advogado OZIEL ARTUR BARROS BORGES · 631AP 
Parte Ré R. B. C. T. 
Advogado: LUCIDEA PORTAL MELO Diõ CARVALHO · 
1196AP 
Despacho/Deos~o: ISTO POSTO, 

E considerando tudo o mais que dos autos consta. recebo a 
Apelação onterpOSta corno Embargos Declaratórios. dando-lhes 
provrmento. pera afinal realizar a correçlo da sentença, 
excluindo-se o acréscimÔ e passando a constar a seguinte 
redàçlo. em relaçjlo ao erro material; 

"( ... ) 3. Quanto é Pen~o de Alimentos, também HOMOLOGO 
o acordo celebrado, eis que as Partes acordaram na prestaçlo 
alimentar mensal de 20% (vinte por cento) Incidente sobre o 
salário do Autor, deduzidos os descontos legaislcompulsOrros 
( ... )." 
No mais pers iste a sentença como estil lançada. 

Processo N": 02067212006 • INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 
Parte Autora: A. J D. DA C. 
Advogado EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA - 602AP 
Resp Legal: K. R. O. DA C 
Parte Ré: A. DA C L. 
Advogado· ADRIANA CLAUDIA DIAS LACERDA · 744AP 
Sentença: ISTO POSTO. 

E mais o que dos autos consta, Julgo Parcialmente 
Procedente o presente fe~o. acolhendo em pane ao pedido do 
Autor. para ai nal DECLARAR o Requerido, como sendo o pai 
biológico do menor Autora; na mesma ordem. condeno-o a 
pagar mensalmente alimentos para seu filho, no equiv~lente a 
30% (trinta por cento) . do Salário Mlnimo mensalmente, 
lembrando que este valor lhe é devido. desde a Citaçlo. 
ocorrida em 1210712006; a Pensao deveril ser paga a mae da 
criança. mediante depós~o em conta/corrente 

Processo N": 02123112006 • INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 
Parte Autora: J. M. A. 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO - 99999AP 
Resp. Legal: M. L. M. A. 
Parte Ré: B. B. C. 
Advogado: MARCELO DA SILVA LEITE - 999AP 
Despacho(Oecis~o: Para os Iins do que dispOe o art. 267, § 4' 
do CPC. manffestwe o requerido sobre a desisténcia da açlo 
fomnulada pelo autor (ft. 55), no prazo de 05 (c.nco) dias. 
Intime-se. 

Processo N": 02177112006 ·REVISÃO DE ALIMENTOS 
Parte Autora: G. DOS R. P. 
Advogado: MARCIA VALERIA SOUSA FONTES DE SALES 
• 1078AP 
Parte Ré: J. DA S. P. 
Parte Ré: V. DA S. P 
Advogado: ALEXANDRE MORAES ROCHA Sk NTANA • 
5325RJ 
Resp. Legal· M. DE N. S. S. 
Resp Legal: M DE N. S. S. 
Sentença: ISTO POSTO. 

E mars o que dos autos consta. Jolgo parcralmente 
procedente o presente feito. acolhendo em parte ao pedido do 
Autor para armai reduzir o quantum da pen~o alimentícia paga 
pelo Autor aos Requeridos, de 48% (quarenta e ofto por cento) 
para 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos. 
abatidos os descontos compulsórios, impondo, ainda ao Autor, 
cooperar com o tratamento médico necessáno à filha Vaoessa. 

Per derradeiro, Decreto a extinçao do fetto. com resolução do 
mérrto, nos termos do art. 269. I, do CPC. 

Processo N": 02195612006 · ALVARÁ JUDICIAL 
Parte Autora· S L. R. DE P 
Parte Autora: S. A. DE P. 
Advogado· VANESSA GERALDINNE DA ROCHA RAIOL · 
1 1898PA 
Sentença: Diante do exposto. declaro extinto o processo sem 
apreciaçlo do mér~o. no• termos do art. 267, 111, do CPC 

Sem custas e hononl rros. 

Cartrftque a Secreta na o transito em JUlgado e ArQUIVem-se 

Regrstre-se e Cumpra-se 

Processo N"- 02197-412006 • INVESnGAÇÃO DE 
PATERNIDADE COM ALIMENTOS 
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Parte Autora: C. E. B. F. 
Advogado: ULIA MARIA COSTA DA SILVA · 798AP 
Pane R~ S. C. 
Advogado: FERNANDO DIAS DE CARVALHO FILHO • 
1172AP . 
O.pacho/OeeisAo: Vistos etc. 

Considerando o eetado do prooesso; 

Vista as Partes e ao Ministério Público: • 

Alegações Finais. 

Após. 

Conclusos. para Sentença 

Processo N°: 022016/2006 GUARDA E 
RESPONSABILIDADE 
Parte Autora· A. C. L. 
Advogado: GIRLENE ALMEIDA DE FREITAS · 351AP 
Parte Ré: M. DA C. L 
Despacho/Decisao: Vistos ele. 

IMPRENSA OFICIAL 

Considerando o estado do processo: 

Man~esle-se a parte Autora sobre o prosseguimento do leito. 
no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 
direito, sob pena de extinçAo. 

Processo N": 022.S112006- GUARDA 
Parte Aut01a: ANTOHIO LIMA OE ARAúJo 
Advogado: 6ENEtMR BéNEDITO DOS SANTOS - 189AP 
Parte R~: HELLEN LANHELLAS DE ARAUJO 
Parte Ré: RAIIoiUNDO JOELSON BORGES ESQUERDO 
Sentença: ISTO POSTO, 

E nnait o que dos autos c011sta, com suporte no artigo 33, § 
2•. bem como a fundamentação supra, Julgo Improcedente o 
pedido formulado na inicial: E por vil ele conseq~ncla, 
Decreto a El!~ do Feito, oom ipoeciaçAo do ~o. nos 
termos do Artigo 269, I, do CPC e da Lei n' 8.069190. 

Prooeuo N": 02262~l007 •. RECONHECINENTO DE 
SOCIEDADE fAMILIAR 1'QST MOAtEM' . 
PMI"--: $ . OEtt P. tv.S. . 
~: ALEJIAN~ MORAIS ROCHA SAHTAM • 
~25fU 
P-Ae: E. S. T. 
P-Rt: I. 00 S. T. $ . 
Parte Re: I. S. T. S. 
Parte Re: O. S. T. S. 
Advogado: LUIZ MÁRIO ARAUJO LIMA • 760AP 
Parte Re· O. I. T. S. 
Agendamento de aud~ncia: Audiência agendada para o dia 
2510512009 às 09:30 

Processo N•: 02266712007 · REVISIONAL DE AUMENTOS 
Parta AuiOra: O S. DE C. 
Advogado: REGINA CRIA COSTA MAGALHAES • 6758PA 
Parta Re: H. G. P. DE C. 
Agendamento de aud~ncia : Audiência agendada para o dia 
0110612009 às 10:30 

Processo N": 022691/2007 • SEPARAÇÃO JUDICIAL 
LITIGIOSA 
Parte Autora· W. E. 8 . DE S 
Advogado: SÓNIA MAAIA DA SILVA FERREIRA LIMA· 
1326AP 
Parte Re: A. P. V. M. S. 
Advogedo: MARIA DO PILAR TIAGO DE SOUZA • 505AP 
Rotinas prouasuais: Nos termO$ da Portaria 001105 para a 
parte autora meoifestar-se a respeito da cenidlo de I. 40v 

Processo N": 02280012007 • ALVARA JUDICIAL 
Parte Autora: H. F. F. DE S. 
Parte Autora: J. F. DE S. 
Parte Autora: F. P. DE S. 
Parte Autora: M. F. F. DE S. 
Advogado: LUIZA ROSA MA. IA BARROS • 656AP 
Parte Autora. A F. F. DE S. 
Advogado: ROSE L Y LIENNE MALCHER RAMOS • 91 8AP 
Resp. Legal: M. H. C. F. 
Advogado: LUIZA ROSA MAIA BARROS · 656AP 
Resp. Legal:. M. H. C. F. 
Rasp. legal: M. H. C. F. 
S-nçe: IMO Peoslo, 

E J~~M-. q .. ~f\i.tae t*"'. 0...0._e~&> e.to. 
Qllll ~do~- tat+TIIOI~ * ·' Oc Cf'Ç; 

Prooeno H": 022800200? • ALVARA JUDICIAL 
Parte Autora: M. DE N. A. DOS S. 
Advogado: ROSELY LIENNE MALCHER RAMOS· 918AP 
Sentença: Isto Posto. 

E mais o que dos Autos consta. Decseto a extinçao do feito. 
com resoluçao do mérito. nos termos do Artigo 269. I. do CPC. 

Custas pag~s as fls. 11 e 15. 

Certifique a Secretaria o TrAnsito em Julgado, e Arquivem-se. 

Registre-se e Cumpra-se. 

Prooesso N": 02289212007 · ABERTURA DE INVENTARIO 
Parte Autora: L F. DA S. 
Parte Autora: V. F. DA S. 
Advogado: MANUEL NORBERTO VALENTE CANTAO • 
766AP 
Parte Autora:·C. F. DA S. R. 
Advogado: RONISE SILVA DA SILVA· 829AP 
Despacho/Decisão: Vistos etc. 

SUSPENDO o Feito. 

aguardando-se em Cartório 

manilestaçao de eventuais interessados. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

até o dia ............. 26/FEV/2009. 

Processo N": 022!M0/2007 • EXONERAÇÃO DE PENsAO 
ALIMENTICIA 
Parte Autora. W. 1.1. C. 
Parte R4: ·R 1.1. C. 
OaspadKiiOecisto: Vistos ele. 

1. Processo ja SentenCiado (fls. 25-27), com trânsito em 
julgado: 

• 
2. Quaisquer pend~ncias, deverêo ser tratadas em açao 
própria: 

3. Retornem os autos ao Arquivo. 

Processo N": 02338812007 - AÇÃO DE RECONHECIMENTO 
E DISSOLUÇÃO DE ENTIDADE FAMILIAR C/C PARTILHA 
DE BENS 
Parte Autora: W P. N. 
Advogado. JOAQUIM HER8ERT CARDOSO DA COSTA · 
~05AP 
Parte Ré. H. C. G. 
Advogado ALCIMAR FERREIRA MOREIRA - 795AP 
Sentença· Diante do exposto. declaro extinto o processo sem 
apreciaçào do mér~o. nos termos do an. 267: 111. do CPC 

Sem custas e honorários 

CertifiQue a Secretaria o tràns~o em julgado e ArqUivem-se. 

-Regislre-ae e Cumpra·se. 

Processo N": 02399912007 · REVISIONAL DE ALIMENTOS 
Parte Aul01a: J. C. M. . • 
Defensor Público: LILIA MARIA COSTA DA SILVA· 798AP 
Parte Re: J. C. M. J. 
Advogado· IDELFDNSO PANTOJA DA SILVA JUNIOR • 
428AP 
Parte Ré: V. J. S. M. 
Rnp. Legal: V. DOS S. S. 
Rotinas p~ssuais: Nos termos da Portaria n0001/05. de 
ordem do MM Juiz Titular da 3' VFOS: a parte autora para que 
&e pronuncie quanto a lolanifeslaçlo Ministerial de folha 53 

Processo• N": 024170Q007 - REC~HECIMENTO E 
DISSOLUÇAO DE IJHIAO ESTAVEL C/C FWtTILHA DE 
BEN$ . . • 
Pert• Autooe: F. R. . 
Advogado: WASNIHGTON LUtZ MAGALHAES PICIINÇO -
941'11' 

.PIIteRé:M.I. P. 0A S. 
AdvOiado: L DRENA VALE QUEIROZ • 1 356AP 
Rotinas proc.ssuait: Nos termos da Portaria 001/2005. faço 
este Ato Ordinatório para Q~Je as partes tomem ciencia do 
despacho de lls. 68, bem como a data da audiencia designada -
para o dia 29 de abril de 2009. 

Processo N": 02436112007 ·AÇÃO DE GUARDA 
Parte Autora: S. M. DOS S. N. 
Advogado: LANA PATRICIA MONTEIRO DE SOUZA • 
1260AP 
Parte Ré: M. G. DOS S. 
Oespacho/Oecis6o: Considerando o estado do processo; 

Manifeste-se a parte Autora sobre o prosseguimento do fei to, 
requerendo o que entender de diteito. sob pena de extinção. 

Processo N": 02467712007 • ALVARA DE AUTORIZAÇÃO 
JUDICIAL 
Parte Autora: A. O. M. F. 
Parta Aut01a: E. A. M. F. 
Parte Autora: T. A. M. F. 
Parte Autora: V. A. M. F. 
Advogado: t.IARCIO FERREIRA DA SILVA· 1 120AP 
Rotinas proces!uais: Noc termos da Portaria 001105: diga, o 
Autor, atr•v~s de seu advogado, sobre peça de ft. 30. 

Processo N": 02469112007 • CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Parte Autora: N. DE L. B. 
Advogado: EL Y CELIA ARAUJO PINHEIRO · 710AP 
Parte Ré:"'N. T. DA S. 
Sentença: Diante do exposto. declaro extinto o processo sem 
apreciaçao do mérfto. nos termos do art. 267, 111. do CPC 

Processo N": 02507312007 - AÇÃO DE REVISÃO DE 
AUMENTOS 
Parte Autora: F. C. M. 8. 
~naot Público: PATRICIA SOCORRO SANTOS DE 
OliVEIRA • 959AP 
.,_lle 116: W. DOS R. B. 
~: ~TON LW MAGAI.WAES Pic:NtçO · 
~1AP . 
... ". ~~: u . C, -{)OS R. 
Oespacl)o/Oecillo: lf..aos etc 

As Pl rtea:-

Especificar Provas que entendam necess~rias. 

Processo N•: 0253-49/2007 • ALVARA JUDICIAL 
Parte Autora: O. M. N. 
Advogado: EDWARD SANTOS JUAREZ • 508AP 
Rotinas processuais: Nos lermos da Portaria n"'OI/05. de 
Ofdem do MM Juiz Titular da 3' VFOS: a parte autora para que 
tome ciência do DESPACHO proferido à folha 54. 

Processo N•: 02540212008 • REVISIONAL DE ALIMENTOS 
Parte Autora: W. P. DE O. 
Advogado: SANDRA ELISIA DE SOUZA PELAES . 1192AP 
Parte Ré: A. P. DE O. N. 
Advogado: MARIA ALCIONE MONTEIRO DE SOUZA • 
6&4AP 
Resp. Legal: S. R. F. A. C. 
Rotinas processu~is: Nos termos da Portaria 001/05 de ordem 
do MM. juiz para as partes tomarem ciência do Parecer do 
Ministério PúbliCO às t. 59 

Processo N°: 02542712008 · INVENTARIO 
Parte Autora: M. DA S. M. 
Advogado: MARA CHRISTIAN SILVA DE SOUSA· 1340AP 
Oespacho/Decis~o: Cumpra a Inventariante na Integralidade o 
despacho de fts. 14. 

Prazo ..... .. ...... ..... .. .......................... 30 dias 

Pág. 23 

Processo N"· 025451/2008- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Parte Aut01a: N. F. S. DA C. 
Parte Autora: P P. S. DA C. 
Advogado: CARMEM VERONICA GATO DE MeLO 
998BAP 
Rup. Legal: R. G. DOS S. 
P..te Ré: P. DA C. 
Advogado: ROUEN SILVA DE ALBUQUERQUE· 402AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
0110612009 às 11:00 

Processo N": 02547012008 • AÇÃO DE EXONERAÇÃO E 
REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTfCIA COM PEDIDO TUTELA 
ANTECIPADA 
Parte Autora: S. G. 
Advogado: JANILCE ARAGAO DA ROCHA • 805AP 
Parte Ré: A. C. A. DA S. 
Advogado: KATIA DANTAS DE MELO · 827AP 
Parte Ré: A J A. G. 
Parte Ré: J. C. A G. 
Resp Legal A. C A DA S G 
RO(Inas processuaiS Nos termos da Portaria OOt /2005. Ato 
Ordinatório para que as ~artes especifiquem provas 

Processo N"· 02560112008 - MEDIDA CAUTELAR DE 
ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMQVEL COM 
INTERRUPÇÃO IMEDIATA DA EDIFICAÇÃO EM CURSO 
COM PEDIDO DE LIMINAR 
Pal1e Autora v F DA S 
Advogado: RONISE SILVA DA SILVA · 829AP 
Parte Ré: C. DOS R. E S 
Parte Ré: F. C. M. 
Agendamento de audi ~ncia : Audiência agendada p1ra o dia 
2510512009 às 10:30 

Processo N": 02561312008 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS 
Parta Autora: J. R. DE O. 
Advogado: MANOEL CARLOS PEREIRA DE SOUZA • 
719BIIP 
Resp. Legal: N. B. R. 
Parte Ré: J. C. M. DE O. 
Advogado: MARCELO DA SILVA LEITE· 999AP 
Oespacho/Oecido: Vistos ale. 

IMPRENSA OFICIAL 
Considerando o estedo do processo: 

Mlinlfesto-ae a parte E>oeQOente sobre o pross.gl#Nnto do 
Nilo, requerendo o que -oo.r ela di'eilo, sob pe'n~~ • 
adii\ÇÀo. . 
f?roce1so H': 02561912008 - INVENTARIO 
Parte Autora: A A. A. S. 
Advogado: ELOILSON AMORAS DA SILVEIRA TAVORA-
6AAP 
Despaeho/Deci~o : VIStos etc 

IMPRENSA OFICIAL 

Considerando o estado do processo, 

1. Lamento indeferir, por enquanto, o pedido de fts. 113·115. 
eis que despido de amparo legal, primeiro porque até a 
presente data nao foi comprovado a Qualidade da peticionante 
de ex-convivente do falecido e, segundo, sua habiiHaçAo tem 
condiçao suspensiva. suspensa at6 juntada de prova que se 
aguarda nos autos do Proc. 25.95212008 que tramita na 11 

Vara de Família: por fm, as despesas com o espólio sao 6ous 
da Inventariante. 

2. Assim, aguarde-se integral cumprimento do despacho de 
fts. 08. 

Processo N": 02565-412008 • AL VARA JUDICIAL 
Parte Autora: O. N. DE A. 
Parte Aut01a: R. L N. DE A 
Advogado: ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE 
586AP 
Sentença: 

Vistos. etc ... 

Verifico, que no CIJrso do processo. a Autora postulara per sua 
desistencia ... 

Isto Poslo, 

E meis o que aos Autos c.wta. Julgo por Senlença, extinto o 
preMIR iMo. sem raaotll<;fo do rllltrilo, nes terma 0c Artigo 
:M7. VIII do~C; 

Sem Custas, 

Sem Honoranos, 

Certifique a Secretarie o Transito em Julgado. e Arquivem-se, 

Registn:-se e Cumpra-se 

Processo N": 02577112008- AÇÃO DE ALIMENTOS 
Parta Autora: M. T. F. S. 
Advogado: PATRICIA DE ALMEIDA BARBOSA AGUIAR· 
782AP 
Resp. Legal: W. T. F. S. 
P~rte Ré: C. F. DE S . S. . 
Advogado: LUIZ CELSO ROCHA JUNIOR · 1081AP 
Parte Re: R. M. S. 
Agendamento de audiência: Audi~ncia agendada pata o dia 
1 4/0512009 h t1 :00 

Processo N°: 02593712008 · ALVARA JUDICIAL 
Parte Autora· C. DE J M. DA S. 
Advogado: JOSINETE MARIA DA SILVA COSTA. 708AP 
Rotinas processuais: Nos lermos da Portaria 001/05: 
Manifeste-se, o Autor. através de sua advogada, sobre peça de 
fls. 30131. · 

Processo N": 02596312008 - AÇÃO DE CONVERSÃO DE 
SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL EM DIVÓRCIO 
CONSENSUAL 
Parte Autora B DOS S A. 



Maca á 20.01 .2009 

Advogado· KENNIA PINHEIRO DA SILVA· 1012AP 
Parte R~ . M. T A 
Advogado JOSE ENOILTON CARNEIRO LEITE· 1255AP 
Despacho/Decisao. VIStos etc. 

Desogno para lnstruçAo e Julgamenlo o d1a 

_de 200_, 

h _ ___ h 

2 lnhmem-se 

· Ser ao ouv10as. lniC>almente somente as Partes 

3 Dé-se ciénc1a ao M Público 

Processo N" 02599412008 • OFERECIMENTO DE 
ALIMENTOS CIC REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS 
Parte Autora S V DA C. N 
Advogado SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA · 
lt09AP 
Parte Ré: M P C DA C 
Resp Legal· M P C. 
Sentença Pelo exposto. com fundamento no parágrafo úmco 
do art 284 do Código de Processo C1vil, INDEFIRO a petição 
inicial, e. por conseguinte, EXTINGO o processo sem 
resolu<;Ao do mérito (CPC. art 267, I) Custas satisfeitas 
Processo N" 02619212008 • AÇÃO DE CONVERSÃO DE 
SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL EM DIVClRCIO 
LITIGIOSO 
Parte Autora. J. C O 
Advogado: LORENA VALE QUEIROZ· 1356AP 
Parte Ré· C. M DE P M 
Rotinas processuais: Nos tennos da Portaria 001/05 de ordem 
do MM JuiZ para a parte autora dar cumpnmento ao despacho 
de I. 21 

Processo N" 02619912008 · AÇÃO DE SEPARAÇÃO 
JUDICIAL LITIGIOSA C/C PARTILHA DE BENS 
Parte Autora: S. A R. V R 
Advogado: ROUEN SILVA DE ALBUQUERQUE · 402AP 
Parte Ré: J B R 
Sentença· DIANTE DO EXPOSTO. e considerando tudo o 
ma1s que dos autos consta, extmgo o processo, sem resoluçao 
do mérrto, nos termos do art 267 inc VIII do Cód1go de 
Processo C1vil. 

Sem custas e honorar~os. Encaminhem-se os autos à v ara de 
orogem 

PubliQue-se. Reg1s1re-se. Intimem-se. 

Processo N': 026206/2008 • AÇÃO DE ALIMENTOS 
Parte Autora. P. H. DA C. M. 
Advogado: SOCORRO PEREIRA COES SOTELO • 739AP 
Resp Legal· J. S. DA C 
Parte Ré. J. N DE J O. M 
Advogado: DEBORA SORGI MARTINS FERREIRA · 565AP 
Sentença· Posto osso, declaro EXTINTO o processo sem 
apreciaçAo do mérito, nos tennos do dispositiVo legal relendo 
Custas de acordo com a lei. Dou por publicada a presente 
sentença em audiência, saindo os presentes inhmados 
Registre-se oportunamente. Arquivem-se os autos após o 
trânsito em julgado 

Processo N": 02645512008 · AÇAO DE ALIMENTOS 
Parte Autora: H. W F S. 
Advogado· CINTIA RAMALHO LOUBACK • 1 10237MG 
Resp. Legal: M. V. F. 
Parte Ré: R. DA S. 
Advogado ROUEN SILVA DE ALBUQUERQUE· 402AP 
Despacho/Decis:lo Vistos etc .. 

1. Face aos termos narrados és fts 27, 

SUSPENDO o Feito. aguardando-se man1festaçAo de 
eventuais interessados, 

até o d1a .... . ........ 01 SET 2009 

2 Dar ciência ao Ministério Publico, e as partes. por seus 
Advogados: 

3. F1ndo o prazo ac1ma. abnr llista â Delenap: 

Processo N' 02648312008 • INVENTÁRIO. NA FORMA DE 
ARROLAMENTO SUMÁRIO 
Parte Autora: A. C. DOS S. F. 
Parte Autora· C. DOS S. F. 
Parte Autora: I. F. DE A 
Parte Autora· J C DOS S. F. 
Parte Autora. J. B. DOS S. F. 
Parte Autora: L. P DOS S. F 
Advogado· MARCELO DA SILVA LEITE · 999AP 
Despacho/Decisão· VIStos, etc 

. 1. Pela órdem proce5-'ual, deverá cumprir, a Inventariante, 
primeiramente. o Despacl1o de ns 22 ... 

2 Após, conclusos. 

Processo N": 02648712008 -REVISÃO DE ALIMENTOS 
Parte Autora: U. F DA S. C. 
Advogado: MICHELA DA SILVA COSTA- 1049AP 
Resp Legal: M C DA S R. 
Parte Ré: A DA C F 
Advogado NATANIEL CAVALCANTE MARTINS · 857AP 
Despacho/Decisão VIstos etc. 

Considerando o estado do p;ocesso. 

1. Fo1 Designada audiéncia nos autos a ped1do do Douto 
Curador de Famlha 

2. Assim, aguarde-se a referida audiência do d1a 

28104/2009. âs 09 horas, 

3. Intimem-se. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

- Ser:lo ouvidas, inicialmente, somente as Partes. 

Dê-se ciência ao M Público 

Processo N' 02648812008 • EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Parte AU1ora. A. R DA S 
Advogado: CASSIUS CLAY LEMOS CARVALHO . 52tAAP 
Parte Ré R De F S 
Advogado MARIA DO PILAR TIAGO DE SOUZA • 505AP 
Despacho/Decls:lo As partes · 

Especihcar Provas Que entendam necessárias 

Processo N" 02649812008 • AÇÃO DE OIVORtJO DIRETO 
CONSENSUAL 
Parte Autora J M G 
Parte Autora M R M OA C 
Advogado RtANO VALENTE FREIRE- 1405AAP 
Rotinas processuaiS Nos tennos da Ponana 001 '05 ao 
adVogado dos Autores fornecer dados suf1CH!n ·• para 
•nhmaçAo do segundo Autor 

Processo N' · 026499/2008 . EMBARGOS DO DEVEDOR 
Parte Autora· P. R DAS 
Advogado KARLA PATRICIA PEREIRA BORDALO 
7975PA 
Parte Re M. O DE C S 
Advogado OSMARINO MAGNO BARROSO- 1 423AP 
Dcspacho/Decis:lo· Vistos etc. 

As partes·-

Espcc1ficar Provas que entendam necessanas. 

Processo N" 026510/2008 • AÇAO DE ALIMENTOS 
Parte Autora. V V O F 
Advogado KLEBER NASCIMENTO ASSIS - 1 111AP 
Resp Legal: A C. DOS S. O 
Parte Ré: J M. F 
Senlença: Nao lo1 promovido o regular andamento do 
processo. mesmo dtante da inhmaçAo pessoal para 'mpulsao 
em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extlnçAo 
Ante a tnérc;.a aqui constatada, outra alternativa n:lo há sen:lo 
extinguir o processo, o que laço com suporte no art 267, 11 1. do 
CPC 
Processo N"' 026545/2008 • HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 
DE RECONHECIMENTO E POSTERIOR DISSOLUÇÃO DE 
SOCIEDADE FAMILIAR C/C PARTILHA DE BENS GUARDA 
DE MENORES. DIREITO DE VISITAS E ALIMENTOS 
Parte Autora A C P DE A 
Parte Autora· R P. L 
Advogado GILSON SOARES BORGES · 813AP 
Sentença ISTO POSTO, 

E do mais o que dos Autos consta. HOMOLOGO. por 
Sentença. o acordo formulado pelas partes. nos exatos termos 
do acordo de ns. 02-04 e 17, pára que se produzam se"' 
JUridicos e legais elertos, com as dev1das reservas e ressalvas 
quanto ao imóvel. eis que. conforme ficara registrado ac1ma. 
não figuram nos autos quaiSquer documentos Idôneos sobre o 
mesmo, lembrando que a fel estabelece lonna prescrija a fim 
de comprovaçAo da propriedade de 1móveis, ou seja. a 
Matricula no Cart6no de RegiStrO de Imóveis; 

Por fim, Decreto a extinçAo do lello, com resoluçAo do mérito, 
nos termos do Artigo 269, 111, do CPC: 

Custas pagas as fts 13, 

Sem Honorários. 

Certifique a Secretaria o Trânsito em Julgado. e 

Arqu1vem-se, 

Reg1stre-se e CLmpra-se. 

Processo N' . 02665412008 ·ALVARÁ JUDICIAL 
Parte Autora: J H DA S M. 
Parte Autora: S. P. DE M 
Advogado. EOWARD SANTOS JUAREZ· 508AP 
Sentença: Isto Posto, 

E ma1s o que dos AU1os consta Decreto a exltnç:lo do le1to. 
com resolução do mérilo. nos termos do Artigo 269. I, do CPC. 

Sem custas. 

Certirque a Secrelana o Trânsito em Julgado, e Arquivem-se. 

Registre-se e Cumpra-se. 

Processo N': 026793/2008 • AÇÃO ORDINÁRIA DE 
ANULAÇÃO DE NEGOCIO JURIOICO 
Parte Aulora. R. K F S. M. 
Advogado: KARLA PATRICIA P BORDALO - 987AAP 
Parte Ré: E P M. 
Advogado MAURICIO SILVA PEREIRA - 979AP 
Despacho/Oeci~· Vistos etc. 

As partes:-

Especdicar Pnovas que entendam necessárias. 

Processo N"' 026820/2008 - LIBERAÇÃO DE ALVARÁ 
JUDICIAL 
Parte Autora· E R. M 
Advogado· OCINEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA • 
691AP 
Despacho/Dec;.sao VIStos etc 

1. Defiro o pedido de fls. 18. 
A9varde até ... 20/JAN12009. 

2 Vindas as 1nformaç6es sobre eventuaiS contratos de 
Prevldênoa ou Seguros firmados pelo falecido. bem como 
seus benefioiinos e valores retidos. 
D~·SE VISTA A REQUERENTE. 

Processo N': 02684612008 - AÇÃO DE RECOf\IHECIMENTO 
E POSTERIOR DISSOLUÇÃO DE t,;NIÀO CSTAVEL C/C 
PARTILHA DE BENS 
Parto Autora: F DO C. S. 

Pág. 24 

Advogado: CARMEM VERÓNICA GATO DE MELO • 
998BAP 
Pillte Ré· E. DOS M P. 
Advogado· EVALDO SILVA CORREA • 1355AP 
Rot1nas processuais Nos termos dn Portaria 00 (/05. as partes 
para. através de advogado. mandestarem-se acerca da Quota 
Ministerial de fls 19 

Processo N"· 02689412008 • REVISIONAL DE ALIMENTOS 
Parte Autora. G. S. DO N 
Advogado. SAMEA SANTOS AMORAS - 1294AP 
Parte Ré I G DO N 
Resp Legal A G DE O 
Desoacho/Deetsao V•stos etc 

Às partes· 

Esoec1tlcar Provas Que entendam nect!ssanas 

Processo N' 02699012008 . ACAO REVISIONAL DE 
ALIMENTOS 
Parte Autora O. DA S J 
Parte Autora· O DA S J 
Parte Autora L DA S J. 
Parte Autora: M. DA S J 
Advogado RUZO DE JESUS PONTES DA SILVA · 1019AP 
Resp. Legal: I. DA S. J. 
Parte Ré· J DE O. J 
Advogado. KAMYLA CRISTINA ARAÚJO DANTAS- 120JAP 
Despacho/Decisao· VIStos, etc. 

As Partos: -

EspeciriCar Provas 

Processo N"· 02704912008 - AÇAO DIVÓRCIO DIRETO 
LITIGIOSO 
Parte Autora: A G DA C C. 
Advogado SANDRO ROGERIO VIANNA ALFAIA . 1 1 7JAP 
Parte Ré· J DAS G. C C. 
Despacho/Decisolo Vistos etc. 

IMPRENSA OFICIAL 
Considerando o estado do processo: 

SUSPENDO o Ferto. 

aguardando-se em Cartório 

manifestação de even1ua1s interessados, 

até o d1a . ... 021FEVI2009. 

Processo N' . 02710912008 • AÇÃO DE RECONHECIMENTO 
E DE DISSOLUÇÃO LITIGIOSA DE SOCIEDADE DE FATO, 
COM PARTILHA DE BENS, OFERTA DE ALIMENTOS 
Parte AU1ora· J. N. DE S N 
Advogado· OZIEL ARTWR BARROS BORGES· 631AP 
Parte Ré: L M. C. 
Sentença: Pelo exposto. com fundamento no paragralo ün1co 
do art. 284 do Códogo de Processo CIVil, INDEFIRO a petJÇêo 
Inicial. e. por conseguinte, EXTINGO o processo sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I) Sem custas e 
honorérios. Autorizo o levantamenlo do valor recolhido a n 1 5. 

Processo N" 0271 t4/2008 • RECONHECIMENTO E 
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUNGAL DE FATO C/C 
PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS 
Parte Autora: A. DA S R. 
Advogado. ROLIEN SILVA DE ALBUQUERQUE - 402AP 
Parte Rll: R. M DOS S. 
Despacho/Decisão: As partes:-

Especificar Provas que entendam necessárias 

Processo N': 02726112008- ABERTURA DE INVENTARIO 
Parte Autora: R. S G. 
Parte Autora: R. S G. 
Advogado· CARMEM VERONICA GATO DE MELO 
998BAP 
Rotinas processuaiS. Nos termos da Portaria 001/05 de ordem 
do MM JUIZ para a parte autora tomar ciênCia do despacho de 
f 13 

Processo N": 02731912008 · AÇÃO DE RECONHECIMENTO 
E POSTERIOR DE UNIAO ESTÁVEL CIC GUARDA E 
RESPONSABILIDADE DE MENORES 
Parte Autora· L A. DA S. 
Advogado: CARMEM VERÓNICA GATO DE MELO • 
9988AP 
Parte Ré A. C F. DE L. 
Advogado: MANUEL NORBERTO VALENTE CANTAO • 
766AP 
DespachOIDecisâo: Vistos ele. 

Face ao estado do processo. verirteo preliminarmenle uma 
quesUio de ordem, eis que, conforme entendimento do E. 
T JAP. é 1nadmissivel a "mistura· de r~os, conlonne sr 
depreende da peça exon:tial: 

Assim, lace ao fato Inclusive de que a menor sequei' faz parte 
da relaçAo processual, Determino: -

1. Revogo o Despacho de r.s. 23. rue estabelecera os 
alimentos. com base no lato de que a menor é filha do casal, 
conforme lembrei acima, ela NÃO faz parte deste processo: 

2. Facu~o. no entanto. é Autora, ajuizar açóes próprias, tanto 
de Guarda quanto de Alimentos. ai sim será o palco para se 
discutir os interesses do menor: 

3. 0 prosseguimento dO presenle seguira SJmente quanto a 
D1SSOiuçAo da Sociedade Familiar e eventual Partilha de Bens. 

Processo N"· 02733612008 • AÇÃO REVISIONAL DE 
ALIMENTOS 
Pane Autora G L D. 
Advogado: MARIA DA CONCEICAO NOBRE LAMARAO • 
774AP 
Parte Ré: G P D. 
DespachOIOeciSolo: Vistos, ele. .. 

IMPRENSA OFICIAL 
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As 

Partes: · 

Especificar Provas 

Processo N': 02736012008 • AlVARA DE AUTORIZAÇÃO 
JUDICIAL 
Parte Autora: E. C. DE M. V. 
Parte Autora: E. C. DE M. S. 
Parte Autora: E. C DE M. A. 
Parte Autora: E. C. DE M 
Parte Autora: 1. C. DE M. c. 
Parte Autora: L. G. C. DE M. 
Advogado. MARCIO FERREIRA DA SILVA· 1120AP 
Despacho/Decisão: Vistos ele. 

IMPRENSA OFICIAL 

Manifestem-se os Autores sobre os documentos juntados às 
fts. 29-33 dos autos. 
Processo N': 027432/2008 ·AÇÃO DE RECONHECIMENTO 
E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C PARTILHA 
DE BENS 
Parte Autora: M. O. R. B. 
Advogado: JOSÊ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 
427AP 
Parte Ré: M. A, A. V. 
Ocspacho/Oecis! o: Verifico, preüminarmente uma questão de 
Ordem processual: -

1. O fe~o n3o pode prosseguir, com ritos diferentes e 
intere~es de t~rceiros. conforme figura na inicial; 

2 Faulto assim, a Autora emendar a ;,,cial; 

3. Prazo ................... ..... tO dias 

Processo NO: 027477/2008 ·ALVARÁ JUDICIAL 
Parte Autora: N. M. P. 
Advogado: ANGELA MARIA BEZERRA ASSUNCAO 
1087AP 
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria 001/2005: 
manifeste-se a Autora. atrav~s de sua advogada, sobre Oficio 
de ffs.40. 

Processo N': 02753112008 • PEDIDO DE AL VARA JUDICIAL 
Parte Autora: R. R. DA S. 
Advogado: TIAGO STAÚDT WAGNER· 1234AAP 
Despacho/Oecisêo: Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 
30 (trinta) din, consoante requerido pela autora. Após o 
decurso do referido prazo. a autora dev~ impulsionar o feito, 
cumprindo as exigências elencadas no despacho retro, sob 
pena de extinção do processo por abandono. Intime-se. 

Processo N': 02765312008 - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 
REGISTRO DE NASCIMENTO 
Parte Autora: M. S. R. A. 
Advogado: KARINA PEREIRA DE OLIVEIRA- 640AP 
DespachoiOecisAo: Vistos etc. 

IMPRENSA OFICIAL 

1. Primeiramente, dever~ o Autor recolher as custas 
processuais, sobre o valor de RS 1.000.00 

ei$ que INDEFIRO GRATUIDADE; 

2. ~-se ciilncia à Parte sobre a remessa dos autos a este 
Juizo para, 

querendo, requerer o que entender de dire~o. 

SOB PENA DE EXTINÇÃO 

3. Prazo ............. .................. ate o dia 3 t Jan 2009 

Processo N': 027654/2008 - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 
Parte Autora. A. DO S. DE S. V. 
Advogado: FRANCK JOSE SARAIVA DE ALMEIDA- 648AP 
Parte Ré: M. V. N. DOS S. 
Sentença: ISTO POSTO, 

E considerando tudo o mais que dos autos consta, EXTINGO 
O PROCESSO, sem resoluçAo do mérito, nos termos do art. 
267. Inc. V. do Código de Processo Civil. · 

Custas pagas h fls. 14. 

Certifique a Secretarii o tJAns~o em julgado e Arquivem-se. 

Registre-se e Cumpra-se. 

Processo N•: 02770212008- AlVARÁ JUDICIAL 
Parte Autora: S. DA C. A. 
Parte Autora: S. C. DA C. A. 
Advog•do: ELCIMARA FERREIRA AlBUQUERQUE 
586AP 
Daspacho/OccisAo: As Partes: -
Man~estem-se sobre o Parecer do D. Curador de Fam llia de 
ns. 21 . 

Processo N': 02775412008 ·ALVARÁ JUDICIAL 
Parte Autora: 8. B. DA S. 
Advogado: PATRICIA SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA · 
959AP 
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria 001105 de ordem 
do MM. Juiz para a parte autora tomar ciência do parecer do 
Ministerio pUblico às f. 22123 

Rotina Extra N': 027759/2008 - EXCEÇÃO DE 
INCOMPETtNCIA 
Parte Autora: R. L. C 
Advogado: DANIELLE APOLLARD REGO - 1008AP 
Parte R6: O. 8 . F. 
Advogado. ROMULO RAPOSO SILVA - 14423PA 
Daspacho/Decisao: Vistos etc. 

1. Recebo a exceção~ incompetência. 

2. Apensa o presente feito aos autos do processo principal 
(Proc. 26.969108\: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

3. Suspendo o curso do processo principal até que a exceção 
seja definitivamente julgada (CPC, arts. 265, Inciso 111, e 306). 

4. Man~este-se a parte excepla, em dez (10) dias (idem, art. 
308). 

Intimem-se 

Processo N': 027170/2008 · ALVARÁ JUDICIAL 
Parte Autora: A. T. DE L. S 
Advogado· NICOLAU TORK RODRIGUES · 632AP 
Rotrnas processuais: Nos lermos da Portaria n• 001105. de 
ordem do MM Juiz Tnular da 3' VFOS: a parte autora para que 
se pronuncie quanto ao DESPACHO de folha 15. 

Processo N' : 02785212008 - INTERDIÇÃO JUDICIAL COM 
PEDIDO DE CURATELA 
Parte Autora: R. DA S. B. 
Advogado: HELDER JOSE CARNEIRO DE SOUZA- 749AP 
Parte Ré: A. DA C. C. J. 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
21105/2009 h 09:15 

Processo N°: 02788012008 • ALVARA DE AUTORIZAÇÃO 
JUDICIAL 
Parte Autora: V. DE P. S. DO R. 
Parte Autora: V. S. DO R. 
Parte Autora: V. S. DO R. 
Advogado: WALDELI GOUVEIA RODRIGUES- 245AP 
Despacho/Decisao: Vistos etc. 

Dever~ o vir aos autos: • 

1. Oect.aração da Autora, reconhecida firma. no sentido de 
que: -
a) nao existem outros bens a inventariar-se; 
b) nao existem ouuos herdeiros: 

Processo 111": 027882/2008 - AÇÀO DE PEDIDO DE TUTELA 
Parte Autora: E. R. R 
Advogado: ROGERIO COSTA DE ALMEIDA. 698AP 
Parte Ré· E R. R 
Agendamen(o de audi6ncia: Audiência agendada para o dia 
18/06/2009 âs 10:00 
Processo N': 027885/2008 • AÇÃO REVISIONAL DE 
ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 
Parte Autora: F. J. C. e DE o. 
Advogado: GILBERTO JÀDER SERIQUE • 256SPA 
Parte Ré: A. V. DA S. O. 
Despacho/Decisão: áVistos etc. 

IMPRENSA OFICIAL 

I . Considerando o estado do processo; 

2. Dê·se ciência à parte Autora sobra a distribuição dos autos 
para esta Juizo: 

3. Aguarde-se manifestaçto da parte interessada até 

261FEVEREIR0/2009. 

Após, conclusos. 

Processo N' : 02794312008 - AUTORIZAÇÃO POR ALVARÁ 
JUDICIAl 
Parte Autora: C. N. S. 
Parte Autora: E. W. N. S. 
Parte Autora: J. M. DA S. S. 
Parte Autora: S. E. DE L. S. F. 
Advogado: JOSE AUGUSTO PEREIRA CARDOSO- 376AP 
Despacho/Decisão: Emende os autoras a inicial, no prazo de 
10 (dez) dias e sob pena de indeferimento, para o fim de juntar 
as certidões de ob~o de seus geMores. Intimem-se. 

Processo N•: 02806612009- PEDIDO DE ALVARA JUDICIAL 
Parte Autora: M. DO N. F. 
Parte Autora: M. L. F. 
Advogado: CARLOS ALBERTO SERRA TAVARES- 725AP 
Oespacho/Oecisao: Vistos etc. 

Davarào vir aos autos: -

1. Declaraçto dos Autores, reconhecida forma. no sentido de 
que: -
•> nAo existem outros bens a Inventariar-S.: 
b) nAo existem outros herderros; 

2. E xpeça-se oficio ao Banco ltaú para informar sobre a 
existência de n~meràrios disponíveis a favor da 'de cujus', 
anexando seus documentos pera esse frn ; 

3. Comprovante do pagamento das custas sobre o valor a ser 
levantado; 

4. Após, as prov~ncias acima, 
Conclusos. 

EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ 
R(/A MANDe L EUOÓXIO PEREIRA. $IN'· ANEXO DO FÓRUM • CEP: 

Pauta de Publica~o- Atos Judiciais 

Processo N": 000129/1 994 - AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parta Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: JOSE CORREA DE SOUZA 
Advogado: JOSt FERREIRA COSTA - 70AP 
Sentença: Relatório-
Trato-se de execuçlo de carta de sentença penal por 
condenaçlo Imposta ao foragido JOSE CORREA DE SOUZA, 
condenado à pena de recluslo pelo prazo de 14 anos, a serem 
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cumpridas em regime fechado, nos termos do art 121, § 2". 11 
e 111 ele art. 129, V. do Código Penal. 
Prescindi da audiência prévia do d. órgão do Ministério 
Público, por ausencia de prejulzo. 
Acresço que o reeducando foi condenado por sentença 
transitada em julgado para o Orgao de acusação em 1413/89. 
conforme certif~tado às fts. 144. para cumprimento da pena 
referida. cumpnndo-a preso desde 1818/1986. quando em 
26/211991. apOs reconhecido o cumprimento de 5 anos. 1 mês 
e 12 doas tora posto em liberdade para cumprimento do 
livramento condiCIOnal até o térmmo da pena W'nposta. ou seJa 
811/2000. cumprindo o retendo benefiao até 3013/1998. 
Acresço que por ocasoão do descumpnmento das cond1çOes 
impostas ao reeducando restava cumprir a pena de 1 ano. 9 
meses e 9 dias de redusão. nos termos da carta de livramento 
de fls. 188. 
Do mesmo lado, em face do descumprimento das condiçOes 
impostas na r Sentença de livramento condicional, teve o 
reeducando revogado seu beneficios através da r. Declsao de 
fls. 210. 
A reeducando ainda es1à em local incerto. nao sendo preso 
até esta data. 

t o relatório, em sinlese. DECIDO: 

Hoje, decorridos mais da 4 anos, nlo logrou o Estado do 
Amapà capturà·lo para cumprir sua pena, nao obstante a 
ordem de prisao expedidas e ~novas ano após ano e 
constante dos arquivos das policias estadual e federal. 
incidindo. pois. o disposto no art. 107, IV. primeira figura, 109. 
V. 110, § 1°, e 113, do Código Penal. 
A assertiva decorre do falo de que inicialmente. a nulidade 
pleno juri da r. Decido que revogou o benencio do livramento 
condicional concedido ao reeducando, sem a devida 
obedi~ncia aos princbios do devido processo legal - art. s•. 
LV. da CF ele o art S6. I. do Código Penal - dos quais nao 
podia olvidar para a revogação do beneficio Tal decisao nào 
for precedida do devido chamamento do reeducando ao 
processo. sequer defensor dativo lhe fora nomeado. ficando o 
julgamento adstrito apenas ao d. Orgâo do M'"istério Público e 
da Juiza que a prolatou, data vên1a. 
Nesse sentido. a necessidade do dlfe~o de defesa 
evidenciado no aresto proferido pelo ST J: 

"A LEP consagrou a jurisdicionalização da pena. O condenado 
deixou de ser - objeto - e passou a ser - suje~o - da 
execução. Assim. o conl rad~ório (CF, art. s•. L V) não pode ser 
olvidado. Compreende tanto o processo judicial como o 
administrativo. A revogação. contudo. depende de sentença 
firme. Em qualquer caso, porém, impOe·se o d~a~o de defesa." 

Por fun, restou ao reeducando, após a data em que deixou de 
cumprir as condiçOes do livramento condicional. o 
cumprimento da pena de 1 ano, 9 meses e 9 dias de reclusão. 
incidindo pois. para os fins da prescriçAo da pretensão 
executória, o disposto no art. 1 09. V, do Código Penal, que 
afirma prescrita a pena epõs o transito em julgado da sentença 
final. salvo o disposto nos §§ 1° e 2', do art. 110. deste Código, 
que prescreve em 4 anos. se o m~imo da pena é · ai a um 
ano ou, sendo superior, nl o excede a dois. 

Tal regra deve ser analisada com as disposiçOes conl 
art. 113, da mencionada lei, determinando que no 
evadir-se o condenad.o ou de revogar-se o livr enio 
condicional. a prescrlçto é regulada pelo tempo re ta da 
pena a cu~rir . 

113, do Código P&nal, por ser o reeducando primário. 
DECLARO, por sentença, a extinção da punitoilidade da pena 
corporal e pecuniária imposta pelo Estado do Amapá. eis que 
decorrido o lapso temporal para a dita pretensao sem que o 
Estado do Amap~ promovesse sua recaptura. quedando-se 
inerte em fazer cumpnr as penas lhe impostas. 
Após as anotações e comunlcaçóes necessárias. arquivem-se 
os autos. 
OfiCie· se requisitando a devolução dos mandados de prisão. 

Publique-se. Registro-se. Intime-se. 

Processo N": 00515912001- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: LUIZ CARLOS DE PAULA CONRADO 
Advogado: FERNANDO ANTONIO DE FARIAS AIRES -
432AAP 
Sentença: Relatório-

Trata-se de carta de sentença penal para eXI!cução de pena 
imposta ai) reeducando LUIZ CARLOS DE PAULA 
CONRADO, condenado por infração ao art. tSS. § 4', 11. do 
Código Penal, da pena de reclusão, pelo prazo de 2 anos e 3 
meses, a ser cumprida no regime semi-aberto. mais penas 
acessórias. cujo cumprimento deu-se sob fiscalização deste 
Juizo em 17/11/2008, conlorme • termo de audiência 
admon~Orla de fi. 35 e certidão de fls. 181. 
A Secretaria d&ste Juizo cert ificou o cumprimento da pena 
privativa e pecuni~rias. 

Nesta data, não h~ pena privativa de liberdade remanescente 
a cumprir nestes autos. 
Prescindo da audiência prévia do d. 6rgAo do Ministério 
Público. em face dos re~erados precedentes jurisprudenciais 
acerca da extinção da punibilidade pelo término da pena. 

Ê o r&latórlo DECIDO: 

ISSO POSTO, por ter o reeducando cumprido a pena corporal 
nestes autos lhe imposta&, nos termos do art. 66. 11 e 109. da 
Lei n.•• 7.210/84. DECLARO. por sentença. EXTINTA A 
PUNIBILIDADE. 
Expeça-se aJvar' de solura. 

Atualize-se e inscreva·se o remanescente das pemas 
acessórias na divida etiva do Estado. 
Após as anotaç6es e comunicaç6es necasslrias. arquivem-se 
os autos. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Processo N": 00523912001 - AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
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Parte Ré· AMERICO DE VASCONCELOS SANTOS 
AdVogado: CARLOS EDUARDO MELLO SILVA· 22• AP . . 
Oespacho/Oecisoo Data vén~a da r cota de n. 228, hà notlcoa 
de faJ11 grave. decorrente de nAo ter o reedoteando retornado 
ao estabelecimento pen~encoà rio ap6s o térmono de sua salda 
tempor6ria. 

Tal fato demanda providêncoas do dil1!tor do IAPEN. que 
suponho tenham sido tomadas de hà muoto, haja vista a data 
de sua ocorr6nda · 2219/2008. 

Certifique a Secretaria se houve comunõQc00 da falta grave a 
este Juizo. 

Não havendo. requisit&-se da dlrert~ra em _..etercicoo 
Informações prisionais e a sindicêncla i1181f"urada em 
decorrência da fuga. 

Intimem-se. 
Processo N': 00535112001 • AÇÂO PENAL PúBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
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Processo N" 00654õ/2003 · AÇÃO PENAL PúBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Parte Rê· GlECENILSON ALVES 
Advogado· MAURICIO SILVA PEREIRA · 979AP 
Oespecho/Oecislo: Ette Juizo ~ expedou Carta Precatória 
para a exacuçlo da pena objeto deste feito 6 Comarca de 
C;apanema/PA (n. 81182), a quat foi devidamente recebida no 
referido Juizo em 11/06108 (fl.87). Por conseguinte e sendo a 
referida carta itinerante e que pode a qualquer tempo ser 
remtida ao Juizo em que se encontra o centro social e fami~ar 
do reeducando, o pedodo de tran1fe~ncia da execuçAo para a 
Comarca de BelémiPA deve ser formulado diretamente no 
Juizo deprecado. 

lntomem-se 

Processo N'. 00658512003 ·AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora· MINISTERIO PUBLICO 00 ESTADO 00 
A MAPA 
Parte R6: CARMEM LUCIA BARARUA DA SILVA 

Parte Ré: SHARLES MARCELO PENAFORT DA SILVA 
Advogado: ROSOUILD AZEDO OMENA • 192004SP 
Despacho/Decido: Por oportuno. tendo o reeducando 
~presentado bom comportamento carceràrio, nos termos do 
art. 123. 1. lt e 111, da LEP, defiro-lhe salda temporàr~a . por 7' 
(sete) dias, para incentivá-lO no seu processo de 
ressocialaozaçOO. 

Sentença: Rela1ório • Trata-se de execuçao de carta de 
aentença penal de condenaçAo Imposta a CARMEM LUCIA 
BARABUA DA SILVA. condenada que fora i pena de 6 meses 
de detençAo, por infraçAo ao art. t 80, § 3•, rJc 61, I do Cõdi!io 
Penal, meis as penas acessórias, a ser cumprida no regime 
aberto. 
Prescindi da audiência do r. Órg~o do Ministério Público, por 
aust!ncia de prejulzo. A readucanda está desaparecida do 
distrho da culpa desde a sua condenaçAo. RessaHo que a 
reeducanda foi reconhecida reirl"..ideme. consoante sentença 
de fls. 8111 . com trânsito em julgado para a acusaçao em 
14/o&/2003 (ft.3) Em slntese. o relatOrio. Oecodo:. POSTO 
ISSO, nos termos do art. 66. 11 da Leo n ... 7.2101!14, rJc os art. 
109, VI, e art 110, in fine. do Cõdigo Penal Brasileiro. 
DECLARO. por sentença, a EXTINÇÃO DA PUNIBILI ADE 
das penas corporal e pecunlaria imposta pelo Estad do 
Amapé, eis que deCOI'I1!u o lapso temporal para a ex e 

ComprovaSdo endereço pessoal atualizado, expeça-se 
autorizaçAo ;udicial. 

Processo N': 00552212001 • AÇÂO DE EXECUÇÂO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: MAURO SERGIO FEITOSA DOS SANTOS 
AdVogado: VALDECI DE FREITAS FERREIRA · 560AP 
Oespacho/Oedtlo: Defiro a comprovaçAo d1 mllrlcula escolar 
at6 o mês de feverejro de 2009. a partir de quando o 
readucando deverá comporvar mensalmente sua frequ6ncia 
eSCOlar 

Processo N': 00563312001 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PlJBI.tCO DO ESTADO 00 
IWAPA 
Parte R6: MARCOS SAHTANA CORREA 
Ad~do: SANDRO DE SOUZA GARCIA· 1236AP 
Oet~IOecislo: Quanto ao pedidO de trabalho externo. 
rtssefto que o r-.:lucando j& est& Inserido no .f'lcjeto 
llbetda e Gmdanll , e 18 pHOien4er eutorizaçle ,ar • •••cicio de trabalho em _,_ particular. de\18 
JI'O'fi*O>Citr 8 juroCac:ll - luiOI ela lftpecliva jlnlpoltl de 
emp<ego, para a devida -*is. por e.le Juizo. In~ e 
cumpra-ae. 

Processo N': 00563312001 -AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Re: MARCOS SANTANA CORREA 
Advogado: SANDRO DE SOUZA GARCIA • 1236AP 
Oespacho/OeclsAo: Por fim, em face do pedido de fls. 311 . 
determino que seja expedido mandado judicial ao referido 
diretor, a fim de que SeJa resguardada a Integridade flsica do 
reeducando em tocai adequado. Cumpridas e apresentadas as 
informações. nova coneludo Intimem-se. . 

Processo N': 006078/2002 · AÇÂO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO 00 ESTADO 00 
AMAPA 
Parte Ré: EOCLEUSON DOS SANTOS TOLOSA 
Advogado: MANUEl NORBERTO VALENTE CANTAO • 
766AP 
Sentença: Por fim. com suporte no que dispõem os artigos 122 
e 123 da lEP, DEFIRO-UE ainda SAlDA TEMPORÁRIA pOI' 
07 (sete) dias, para o fim da visita a ~eus familiares e pare 
participar de atividades que concorram para o seu retomo ao 
convfvio social. Todavia, a respecliva autorizaçao judicial FICA 
CONDICIONADA • juntada aos autoa de cóPias dos 
documentos pessoais e do comprovante de endereço 
atuelizado do reeducando. 

Retifique-se a guia de recolhimento, encaminhando-a i 
AdminlstraçOO Penitenciária para cumprinlento desta sentença . 

Designo AUDIIÕNCIA AOMONtTÓRIA pala o dia 15112/2008, 
b 09:30 horas, a ser realizada no IA"EN. Requis~e-se a 
aprHentoç.lo do reeducando. 

Processo N': 00609012002 • AÇÂO PENAL PúBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO 00 ESTADO 00 
A MAPA 
Parte~ : WANDERU:t COSTA PIMENTEL 
Advopdo: AlEXAHORE DUARTE 0E LIM4 • 13nAN' 
S«<lença: Ji -e &.-.cia a~OIIol t~eslgn..ra p- o 
dia 0810112008 . .. 01:00 flOras, a - IIMiilá nesw Jwim . 
Com -'- roo que que dispõem os arts. 122 e 123 ela LEP. 
he.ando c:ertidlo favor&vel nos 1<1los, concedo SAlDA 
TEMPORARIA ao reeduando até 1 data da citadl audit!ncia 
Todavia. a respectiva autorizaçAo judic~al somente deve ser 
expedida no dia 19/12/2008. 

RetifoqLHt-se a guia de recolhimento encaminhando-a i 
Administraçao Pen~enciâna para cumprimento desta decisao. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpta-se. 

Processo N': 00620212002 · AÇÃO DE EXECUç.A.O PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO 00 ESTADO 00 
IWAPA 
Parte Ré: JURANOIR AlVES 
Oespacloo/Oecis.lo: As dei'Aindas acostadas ~s fts. 1901205 e 
2091210 evidenciam que o reeducando praticou crimes graves 
durante o perfodo de prova do livramento condicional, entre 
eles o crime de tráfoco ilícito de entorpecentes, rato que 
autoriza desde lOgo sua prtslo, como medida cautelar 
necessâria a resgurd3r a ordem p\lbNca, bem como a 
assegurar a aplicaç&o da lei penal . Assim sendo. com suporte 
no dispõe o art. 145 da lEP, desde lOgo decreto a PRISÂO do 
reeducando. suspendendo o curso do livramento condicional 
que lhe foi concedido. . 
Ressa~o. todavia. que a revogaçAo do beneflcoo ficarj 
dependendo da decisoo lrrecorrlvel da nova açAo penat, 
consoante eatabelece o 11!ferido dispositivo, bem como os 
artigos 86. inciso I e 89 do CP. 
Expeça-ae mandado de prislo. 

pena imposta sem que o Estado promovesse sua ca 
quedando-se inerte em fazer cumprir ao mesmo 
decorrentes da sentença condenatória exeqDend~~ml''fl' 
as anotac;Oes e comunicaçOes nec:assân rqu 
PubliQue-se Registre-se. Intime-se. 
Processo N': 006&4412003 · AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Plrte Autor.: Mt~ISTERIO PUBLICO 00 ESTADO 00 
AJAAPA . 
.Ad\logado: JOSE ANTONIO niOMAl NETO • 3550MT 
P- N : JEFFERSON JOR<OE P~EIRA DAS CHII.GAS 
Adllogado: -MAALOH ~LUZ F~~S • 32(1AP 
Rotinas ~IUail: c.tlico eo pllrono do ~ ia 
Mtitnda de ~ pre.Wia para o • 06o'02n009 h 
Dll:45 horas e .,.- .r-.lizade no W'EN • ~OAAEGEOOR~. 
,.,...,..._, ~~1'0Codllcondiç6etd0 ~~ 

flrooeuo N': 00672412003 • N;AO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINtSTERIO PUBLICO 00 ESTADO 00 
AMAI' A 
Parle Ré: ASSIS BAIA ABREU 
Advogado: CELINA At.MEIDA DE SOUZA • 622AP 
Despaeho/Oeciüo: Em vlnude do noticiado no relatOrio de n 
1-47, no sentido de que nao foi localizado o endereço da 
empresa que oftlrtou emprego ao reeducando. INDEFIRO o 
pedido de trabalho externo formulado com suporte na C<lr1a de 
emprego de n. 138 Prossiga-se a execuçlo, expedindo-se· 
nova guia de recolhimento. para o fom de programar as saidas 
temporàrt:as do reeducando. 

Prooesso N': 00672-4/2003 • AÇAO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte R6. ASSIS BAIA ABREU 
AdVogado: CELINA ALMEIDA OE SOUZA • 622AP 
Despacloo/Oedsão: Vislumbro que o reeduando postui 
AdVogado const~uldo , fs. 94, cuja AdVogada Or~ . Celina 
Almeida Souza, OAB 622, nl o fora inlimada. Redesigno este 
ato para o DIA 22 DE JANEIRO DE 2009, As 8H15MIN. no 
IAPEN, a fom de que promova a efetiva defesa do reeducando 
haja vista que esti a niSponder por faha grave conforme 
Portaria 133108-COLPE/IAPEN. Requisita-se a SíndicAncia 
decorrente da referida Portaria. 

Processo N': 0071181200-4 · AÇÃO PENAl PÚBLICA 
Parte Autora: MtNtSTERIO PUBliCO 00 ESTADO DO 
AMAPA 
Parte R6: JOAO LUIS RODRIGUES MONTEIRO 
Advogado: EVALDO SILVA CORREA • 1355AP 
Oespach<>'Oecido: Por lmpoa.ç&o dos prinCípios do 
contrldtório e da ampla defesa, d'ga a defesa do reeducando 
sobre os documentos acostados h fls. 136/137, no prazo de 
05 (Cinco) dias. Após, ...,hem conclusos com PRIORIDADE 
para dt<:idif IObre a ntgresalo de IIQime prielonal. lnlime-1e. 

f'riXXIUO N": 00712eneo. - "*f;ÃO PE~L I'Ü8l1CA 
Parte A~a: lioiiNISn;RtO PUSUCO 00 E.STADO DO 
NltAP~ 
Pn R6: OZAN f*S to!QAAIS 
Acttogado: SANORO bE SOUZA ~IA · 12:iiSAP 
'Agendamento de audi6ncia: Aud~ncia agendade pera o dia 
27/1 012008 •s 10:00 

Procetso N': 00712~ · AÇAO PENAL PúBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 00 
AMAPA 
Parte Ré: OZAN DIAS MORAIS 
Advogado: SANDRO DE SOUZA GARCIA · 1236AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
1411 t/2008 as 10:00 

Processo N': 0072991200-4 -AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte Auton~ : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 00 
AMAPA 
Parte R6: ASHLEY RODRIGUES DE SOUZA 
Advogado: JOÂO SOARES DE ALMEIDA • 254AP 
OespachoiOecis.lo: Cornpulsando os autos. obsàque o 
reeducando não vem cumprindo regularmente t as as 
condições do regime aberto que lhe forem lmpsota sendo 
que a sua uhima apresentaçlo em Juizo data de 2 12007. 
Assim sendo, determino a desgnaç&o de audié ia de 
JUSTIFICAÇÂO a ser realizada no IAPEN. 
Intimem-se as partes, adVertindo o reedjjoll(ndo de~ nlo 
comparecimento pedira ensejar 1 ~lo ~imelloberto 
em que se encontra. 

Processo N': 00729912004 • AÇÃD PENAL PÚBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO 00 ESTADO 00 
A MAPA 
Parte Ré: ASHLEY RODRIGUES DE SOUZA 
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AdVogado JOAO SOARES DE ALMEIDA • 254AP 
Agendamento de audoéncoa. Audk!ncia agendada para o doa 
1211 112ooa as 08:00 

Processo N' 00730612004 • AÇAO PENAL PUBLICA 
Pane Autora· MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA . 

. Parte Ré: JOSUE FERREIRA ROCHA 
AdVogado: SANDRO DE SOUZA GARCIA· 1236AP 
Sentença: Em faca do e~Cposto , nos termos do art. 66. UI. ' b', 
t 12. 114, I. da Lei n• 7.21~. concedo-lhe o direao à 
progressão de regime. transfenndo-o para o oegome 
aberto-domocoliar. • 

Em conseqOência. na forma do an. 115. da LEP, determino 
que ao reeducando compareça mensalmente. neste Juizo para 
informar seu endereço. a1ividades laborais e freqJência 
escolar. estes com documentos hábeis. bem como entregar . 
por ocasllo da suas apresentações futuras. em bom estado. 
30 garrafas de refrigerantes. a fim de apoiar a ressocializaçâo 
dos demais reeducandos do IAPEN-AP, no "Projeto TijolO 
EcoiOgico". 

Designo audiência admonitória para o dia 2711 112008. as 
t0:15 horas, a ser realizada neste Juizo. -

Com suporte nos arts. 122 e 123 da lEP, concedo SAlDA 
TEMPORARIA ao reeducando att a data da referida audiêncoa. 
a fim da que possa conseguir trabalho licito e matricula em 
estabelecimento oficial de ensino. o que deverá ser 
comprovado em Juizo. Expeça-se autorizaç&o judicial. 
A certidlo acostada a ft. 121 comprova que o reeducando 
trabalhou por 60 (sessenta) dias no onterior do càrcere. pelo 
que l ambém DEFIRO-LHE a REMIÇAO de 20 (vinte) doas da 
pena que lhe foi imposta, pata todos os fins de doreito. 
Em virtude da progrnsoo e remição ora defendas. retifique-se 
a guos de recolhimento encaminhando-a & adminislraçAo 
peMenciáril para cumprimento deota decido 

Publique-se. lnttnem-se. Cumpra-se 

Prooeuo N•. 007337/2004 . AÇAO PENAL PÚBliCA 
Parte Autora· MINISTERIO PUBLICO 00 ESTADO DO 
AMAI' A 
Parte Rê: RAWLL YFRANCK ANDRADE DE OLNEIRI', 
Aivogado: SEBASTIÃO DE NAZARE DA SILVA · 5C9AP 
Rotinas proc:esa.,.is: Cerlifico que, lace i notlda Cll prido do 
.-dllafldo. egendei Audi6nct:a de Justifocaçlo p;ora 
Qloló21)009 11 01:0011. 

p,_ ~: 007lM004 - N;~f'!NAI. PÚBliCA • 
P- AuiQ: MINISTERtO )UeUC() 00 ESTADO ·OO 
NIN'A . 
Ptr111 R6: f'RANCISCO DE ASSIS PINHEIRO 
Advogedo: TANIA TAVARES OA StLVA CIUFFI - 74MP 
OespachoiOecis.lo: O R-.:lucando Hli em cumprimento de 
pena no regime SEM-ABERTO. conforme a aentença de n 
58159. 
O Ministério Publico manffestou-se pelO deferimento do 
beneficio de salda temporária. sob o argumento de que nlo 
registra faltas disciplinares nem outros antecedenles criminais, 
além de ter recebido avaliaçAo de bom comportamento no 
perlodo de prova no interior do IAPEN (n. 113). . _ 
Diante do exposto. vislumbro que preenche os requosrtos 
legais para a conoesslo do beneficio. eis te já cumpriu o 
lapso temporal exigido peta lei e apre tou adequado 
comportamento. conforme certidào de comportamen1o 
acostada • n. 87. 
Assim sendo, em face do contido nos artt. 11 
da Lei n.• 7.21 0/a., defwo-lhe o benefl · 
TEMPORARIA pelO prazo de 7 (aate) dias. pe<a 
familoares e partlcipaçio em atividades que 
seu re torno ao convlvio social. Expeça
Intimem-se. 

Processo N': 007-4171200-4 ·AÇÃO DE EXECUç.A.O PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA • 
Parte Ré: CLACICLEI C~SAR SILVA COSTA 
Advogado: CICERO BORGES BOROALO- 18AAP 
OespacltoiOecisao: Inicialmente, dew ser requis~ado do 
IAPEN a remessa dos depõsitos judidlla em favor do 
reeducando para quitaç.lo das penaa ICOtssórils. na forma do 
art. 29 e incisos da lEP. 

De Igual modo, deve a guia de recolhimento ser retilicada para 
cosntar o direho lt taidas tempor&rias programadas. 
sobretudo diente do pedido e da avalioç.lo ela comportamento 
de fls. 141 e seguintes. 

Apr_,tado COO'n9rovlç&o atualizada de tnde-.ço Pl$iOal, 
~--'OriZ~judo-1 . 
cw...,.. _ _ ,.....,..._ 

Pr001t10_.~ 007562!10CW -N;J.o PENAL PúBLICA 
Parte Aulol'a: MtHIS'lERIO PUBLICO 00 ESTADO 00 
IWAPA 
Parte R6: JOSE BAIA DE CARVALHO 
Despacho/Decisão: A prestaçAo de aerviçOI l comunidade foi 
fucada epenas como cond~o ;udicial ltSpecial do regime 
aberto. podendo a qualquer tempo ter revogada pelo Juizo que 
a fixou. Por outro lado, atualmente este Juizo nlo mais tem 
estabelecido tal prestaçAo, como condiçllo especial do regime 
aberto. ante a impossibilidade da fiscalização de seu 
cumprimento. 
Pelo exposto e Invocando os princlplos da isonomia e 
equidlde. REVOGO a citada cond~o. desobrigando o 
11!educando da seu cumprimento a pertir desta data, sem 
prljulzo do cumprimento das demais condiçóes fixadas no 
termo de aud~da admonitória do regime abertc em que ~ 
encontra. 

Procesao N' : 007608/2004 · AÇÃO PENAL PúBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO 00 ESTADO 00 
A MAPA 
Pane R6: DAVID MAGHO DA CONCEICAO 
AdVogado: MARA CHRISTIAN SILVA DE SOUSA - 13.0AP 
Despacho/Oecislo: Para a concesslo do beneficio de trabalho 
externo. que venham aos autos o comprovante de residência 
atualizado do reeducando. Intime-se 1 defesa. Após a ju1ada, 
venham os aulos conclusos. 

Processo N": 007984/2005 • AÇAO PENAL PúBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBUCO 00 ESTADO 00 
AMAP.A 



Maca á 20.01.2009 

Parte Ré. WENDEL QUEIROZ AZEVEDO 
Advogado· ADRIANNA SOCORRO ÁVILA RAMOS- 1151AP 
Rotinas processuais: Cartifico a plana do reeducando da 
Audiência de Justifica<;~o prevista ara o dia 06/02/2009 ~s. 
09:00 horas a ser realizada no IA EN - CORREGEDORIA. 
referente ao descumprimento das co diçOes do regime aberto 
Processo N•: 00800912005- AÇÁO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Parte Ré: MAICON FERREIRA DOS SANTOS 
Advogado: SIMONE SOUSA DOS SANTOS - 1233Af' 
Despacho/Decosao: Com o devido respeito das conclusões a 
que chegou o senhor diretor do estabelecimento penal em sua 
avalia~o de comportamento acosladas às fls. 110, de 
10/612008, vislumbro necessidade de realiza~o de exame 
criminológoco, a fim de melhor avaliar sua condições pessoais, 
sobretudo quando as peculiaridades da causa assim o 
recomendarem. para resguardo preclpuo dos interesses da 
sociedade. 

É que nos termos da avaliação de comportamento realizada 
em 2/112008. sujeriu o senhor diretor do estabeleCimento 
penal, após atestar sua inaptodlio ao convivia social, que fosse 
o mesmo submetido a exame crimino/6gico. para busca de 
diagnóstico e prognóstico criminológoco, objetivando analisar 
sua penculosidade, bem como sua Inserção em 
acompanhamento psicológico psiquoátroco 

ISSO POSTO, nos term:>s do a ri. a• ele art 112. da Lei n • 
7.210/84 e art. 5°, inciso XLVI. da Consti1uição Federal, não 
obstan1e o r. Parecer de fts. 114, determino o reeducando seja 
submetido a exame criminológico. para um adequada 
ava lia~o psicológica e psiquiátrica. _ 
Expeça-se mandado judicial, focando assinado o prazo de 30 
(trinta} dias para apresneta~o dos necessários laudos. 

Processo N•: 00800912005 - AÇAO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA . 
Parte Ré: MAICON FERREIRA DOS SANTOS 
Advogado: SIMONE SOUSA DOS SANTOS- 1233AP 
Rotinas processuais: Certifico que faço vostas a Advogada do 
reeducando. para manifesta~o. em 5 dias. em face da 
sindicância n• 442/08-CO, que noticia a prática de falia grave 
imputada ao reeducando. 

Processo N°: 008015/2005- AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: LEONALDO CASTRO PUREZA 
Advogado: ANA MARGARIDA FASCIO -16851SP 
Despacho/Decisão: Anatisando os autos. sobretudo quanto ás 
certidões de apresenta~o em Juizo, há man~esta 
incongruência entre a afirmação do reeducando formulada por 
sua advogada, Os. 182/184, e pelo reeducando quando de 
suas apresentaçõe~ em Juizo. Nessas vem trabalhando como 
autOnomo em uma "batedeira" de açal. Naquela trabalha como 
empregado contratado na Construtora Correa e Gomes LP & 
AG LTDA-EPP. Por outro ,ado. h~ outros perlodos de pena não 
cumpridos. necessitando serem justificados . meses de 
janeiro, fevereiro e março de 2008. ISSO POSTO. á 
Secretaria para certificar os periodos nao cumpridos pelo 
reeducando nos termos das condições lhe impostas 
lntima~o do reeducando. por sua advogada. para justifica~o. 

Processo N": 008034/2005 - AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: WENDERSON BRITO QUARESMA 
Advogado: SANDRO DE SOUZA GARCIA - 1236AP 
Rotinas processuais: CMifico que foi agendada Audiência 
Admonitória para 12/12/2008 às 10:15h a ser realizada no 
IAPEN, para fins de imposi~o das condições do trabalho 
externo. 

Processo N°: 008152/2005- AÇAO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: EDINALDO MONTEIRO DIAS 
Despacho/Decisão: Por questão de prud~~:l; em garantia 
ao contrad~ório, designo aud~ncia de ius · ra o dia O~ 
NOVEMBRO de 2008 às 9h30min .. 

Intimem-se. 
Processo N•: 00820212005 - AÇAO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Parte Ré: JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 
Advogado: OSVALDO SOUZA DE CAMPOS· 368AP 
Despacho/Decisão: Sendo desnecessária a oi1iva do 
reeducando, sobretudo porque já se está no regime 
FECHADO, chamo o feito à ordem para retirá-los da pauta de 
audiências. 

Determino a oitiva das partes para manifesta~o . sob os 
ausplcios do art. 5'. LV. da Constitui~o Federal. 

Vindo, imediata conclusão para decisão. 

Processo N': 008202/2005 - AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 
Advogado: OSVALDO SOUZA DE CAMPOS- 368AP 
Rotinas processuais: Certifico que designei audiência de 
justifica~o para o dia 17/1212008. às 10h30mim., no IAPEN. 

Processo N": 00822712005- AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: LUILERSON ROSA DA SILVA 
Advogado: ARTHUR C!ÕZAR SOUZA OLIVEIRA - 1257AP 
Rotinas processuais: Nesta dala faço o~presentes autos com 
vista ao Advogado do Reeducando. ra manifestação no 
prazo de os (cinco} dias sobre o oficio de f. 102 e sobre a 
manifestação do MP às f_ 103. 

Processo N": 00825812005 - AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 00 
AMAPA 
Parte Ré: JOSE ROBERTO DA SILVA RAMOS 
Advogado MAURO JOAO MACEDO DA SILVA - 499AP 
Despacho/Decisão: Trata-se de execu~o de sentença que 
impOs ao reeducando o cumprimento de quanlro (04) anos de 
redusão em reaime in1cial semi-aberto. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Consoante a gula de recolhimento acostada a n 27 a 
execu~o iniciou-se no dia 04/0612008, estando com data 
atermada para a ptogressllo de regime o dia 29/01/2009, 
quando lerá cumprido um sexto (1/6) da pena que lhe foi 
imposta. 

Em petiçllo de fl. 42/43 o reeducando pleheou o benefic io do 
trabalho externo e juntou os documentos de fls. 31/41 , dizendo 
que trabalhava como gerente do comércio de seu pai quando 
da sua prisao. porém o pao encontra-se gravemente enfêrmo 
(fls. 55158) não podendo administrar os negócios. entao a fim 
de colaborar com a famltia piEilea o beneficio. 

Após a juntada do relatório social (fl. 60) o Ministério Público 
opinou pela concessao do benefico do trabalho externo (fl_ 61}. 

Relatados. decido. 

Destaco desde logo que o beneficoo requerido não deve ser 
concedido. porque ausente o requisito objetovo previsto no art . 
37 da l ei de Execuções Penais. consistente no cumprimento 
mínimo de 1/6 (um sexto} da pena. o que somente será 
atendido no dia 29/0112009 

Sobre o dire1to ao beneficio do trabalho externo para quem 
inicta o cumprimento da pena no regime sem1 aberto a doutrina 
diverge. Para uns há a necesSidade do cumpnmento de um 
sexto da pena. Para outros nao há que se exigir tempo 
minimo. 

Todavia. admitir a exigéncoa de cumpnmento do requisito 
objetivo previsto no art. 37 da LEP também para quem onicia o 
cumprimento da pena no regime semi aberto parece ser ma1s 
razoável e condizente com o sistema de execução das penas. 

Isto porque, o trabalho será exercido não somente em órgãos 
da administração pública como também em empresas 
particulares e sem escolta, dWerente do que acontece com os 
que cumprem pena no regime fechado, que somente nessas 
condições podem ser benefiCiados com o trabalho externo. 

Ressa~a-se que este er.tendimento resulta de uma 
interpreta~o lógica e s1stemática dos dispositivos da LEP. 
Ora, uma vez que o art. 123. inciso 11 , ê expresso em exigir o 
cumprimento do requisito de um sexto (1/6) da pena para que 
o preso primário obtenha o beneficio de uma simples salda 
temperaria por 07 (sele) dias. independentemente do regime 
inicial , se fechado ou semi-aberto, muho mais para estar 
trabalhando todos os dias livremente. 

Desta forma. para aquele que inicia a sua pena no regime 
semo aberto o requis~o objetivo deve ser observado. do 
contrário, alguém que iniciasse hoje o cumprimento da pena no 
regime semi aberto. amanM requerendo o beneficio teria, em 
tese. o direito, não havendo sequer tempo para submissão a 
avalla~o subjetiva do comportamen1o carcerério. o que não é 
razoável. 

Neste passo destaco.a predominante orienta~o da doutrina e 
jurisprudência. in l ~eris: 
T JRS: ' Execução penaL Regime semi-aberto. Exigência de 
cumprimento de um sexto da pena para obter a concessao do 
beneffcio do serviço externo. Antecedentes dos Tribunais 
Estaduais e do Supremo Tribunal Federal." (RJT JE~GS 
188/78}. 

T JRS: 'Nada dispondo a Lei da Execução Penal sobr 
trabalho, no regime sem~aberto. mantém o te t 
mesmo lapso temporal de 1/6, previsto para o orne fech 
porque, sendo um critério frac!onário, vai oar de 
o quantitativo das penas. Ademais, há n ade de u a 

. '·· ~ prazo razoável de observação do apenado, para que seja 
possfvel apurar-se os demais requisitos exigidos no art 37 da · 
LEP. Agravo desprovido" (RJTJERGS 188/83}. 

T JRR: "Para o alcance jurídico do beneficio do trabalho 
externo, é mister que o apenado em regime prisional 
semi-aberto tenha cumprido um 116 (um sexto) da pena que 
lhe foi imposta (exegese do art. 37 da LEP}' (RT 7621709}. 

No mesmo sentido, TJRS: RJTJERGS 150/93, 159/64-65, 
162/101. 1651128, 166/77.169194,170/66, 172/74. 

Ante o exposto. ausente o requisito objetivo relat ivo ao 
cumprimento mínimo de 116 (um sexto) da pena. INDEFIRO o 
pedido de trabalho externo requerido pelo reeducando JOSÉ 
ROBERTO DA SILVA RAMOS. 

Intimem-se. 

Processo N°: 00828812005 · AÇÃO DE EXECUÇAO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 00 
AMAPA 
Parte Ré: EDMILSON BALIEIRO DE SOUZA 
Advogado: ADÀILES AGUIAR LIMA - 797 AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
24/1 012008 às 10:30 

Processo N°: Q0833812005 - AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: DARIMBERGUE DA SILV/1. PICANCO 
Advogado: MANOEL FELIZARDO PEREIRA CARDOSO -
178AP 
Despacho/Decisão: Consoante a guia de recolhimento 
acostada à fl. 33 dos autos. somente no dia 24/07/2010 é que 
o reeducando vai atender o requisito objetivo previsto no art. 
112 da LEP, relativo ao cumprinento mínimo de 1/6 (um sexto) 
da pena que lhe foi impos!a. Assim sendo. INDEFIRO o pedido 
de progressao de regime formulado pela defesa (fi. 36/39}. 
Prossiga-se a execu~o . Intimem-se. 

Processo N•: 00836912005 - AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parta Autora; MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: REGINALDO DOS SANTOS SERRAO 
Advogado: GIRLENE ALMEIDA DE FREITAS- 351AP 
Despacho/Decisão: Cumpra o senhor ,gerente a determinação 
da decisllo de fls. 229. de 911012008. 

Quanto ao pedido de fls. 230. tal Onus decorre da sentença 
condenatória exeqOenda, erigindo-se como 'obrigação legal. 
sobretudo porque' usufrui do beneficio do reQime 
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aberto-domociliar 
Não obstan1e. caso haja opção apra recolhomento a noite ao 
IAPEN, venham para as prov•dências. 1 
Não voslumbro justa causa para audi!ncoa de nova 
admoesta~o. como requer o MP. ás fls. 231 
lntimemse. 
Processo N": 00838912005 - AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora· MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: JACKSON JUNIOR DE SOUZA DOS SANTOS 
Advogado: EVERALDO CARNEIRO RIBEIRO- 523AP 
Sentença: Relatório -

Trata-se de car1a de sentença para execu~o penal de 
condenação imposta JACKSON JUNIOR DE SOUZA DOS 
SANTOS. por infra~o descrita no art. 157, § 2•. t e 11. e art 
213. caput. do Código Penal, estando o mesmo em 
cumprimento das penas unificadas de 14 anos de reclusão, no 
regime FECHADO. conforme guia de recolhimento de fl. 98, 
neste ato respondendo por fatias graves. por prática de vários 
atos de indisciplina- Autos n.• 3.41312008- VTJ da Capital e 
Autos n• 8 3g712008 - 2' VC da Capital, de homicldio e 
tentativa de homicídio no intenor do IAPEN confessando a 
prática dos atos nos procedimentos adm1n1stralJVOS berÕ como 
por extorsão respechvamente - conforme cóp1a das denUnc•as 
e de seus onterrogatónos ás fls 107!1 18 

Ouvido neste Juizo. confessou a prát•Ca das faltas 
referenciadas 

O d órgão do Minosténo Publico. através do r Parecer de fi 
119. opinou pela regressão de reg1me: manifestando-se o d 
Defensor Público ás fts 104. por ocasião da audoéncoa. 

Acresço que ainda não há provimento juriSdicional de acerca 
de tais ctimes. 
Por fim vieram os autos conclusos. 

Relatados, decido: 

O reeducando cometeu faltas de natureza grave, eis que 
praticou vários atos de indisciplina, conforme ações penais 
referenciadas. frustrando, assim. os fins da execu~o penal, 
haja vista que. mesmo sabendo da gravidade e das 
conseqOências de seus atos. nenhuma justificativa plausível 
para elidir as sanções apresentou. 

A prática de fatias disciplinares pelo reeducando desencadeia 
a regressão do regime que está a cumprir. ex-vi do disposto 
nos arts. 52, c/c o art. 118, I, da Lei n• 7.210184, 

' Independentemente da existência de senteilÇa condenatória. 
mormente quando tal desiderato não implica em mudança de 
Jegime. 
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, no v. aresto 
RHC 23.810: Proc. 2008/0127284-1-MS: Quinta Turma; Rei' 
Ministra Lauri1a Hilário Vaz: Julgado 12108/2008; DJE 
08/09/2008· 
RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÁO PENAL. 
EVASÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA 
GRAVE. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA. 
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PR,ISIONAL. 
PRECEDENTES DO ST J. 
1. Nos termos do art. 50. inciso 11, da Lei de Execuçao Penal. 
a fuga caracteriza falta grave. justnicando a regressão cautelar 
do regime prisional pelo Juizo da Execu~o. 
2. A oitiva prévia do condenado somente é exigível na 
transferência defin~iva para regime mais rigoroso. Precedentes 
desta Corte Superior. 
3. Recurso desprovido. 
Tais fanas se acham devidamente comprovadas nos autos 
referenciados, como bem referiu o d. órgão ministerial em seu 
r. Parecer. 
O fato de esta o reeducando cumprindo sua pena no regime 
fechado, nao obsta a regressão de regime, pois em tais casos 
impõe e lei que a partir da fana reinicie novo perlodo de prova. 

Desse modo. vislumbro, pelo contido nos autos, noticias que 
exigem a tomada de medidas mais enérgicas o jetivando 
coibir a escalada indisciplinada do reeducando, pa que tal 
condescendência nao se torne um alargam nto da 
impunidade. tornando assim inoperantes os meca'lis s que o 
Estado de Direi1o instituiu para combatê-la. com negá 
gravame ao prestigio da Justiça Criminal, que já se vê 
desacreditada peta sociedade, vitima m · · u 
gerada pela ação dos criminosos e o ~ ~~1 
públicos impondo-lhe insuportável O ~\\~~1-..t\t t ~ 

ISSO POSTO, nos termos dos arts. 66. 111, 'b' , 52. c/c o art. 
118, I. da Lai n•• 7.210/84, REGRIDO o regime da pena lhe 
imposto para determinar-lhe o ~einlcio do período de prova, a 
partir da data da unima falta, ou seja 1°12/2008. 
Retifique-se a guia de recolhimento. encaminhando-as com 
cópia desta sentença e as sindicancias n• 243108-CD e n• 
67/08-CO â diretor da administra~o penitenciária, para 
cumprimento e providências. 

Renove-se a autua~o. renovando a capa. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Processo N°: 00838912005 - AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO Dú ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: JACKSON JUNIOR DE SOUZA DOS SANTOS 
Advogado: EVERALDO CARNEIRO RIBEIRO- 523AP 
Rotinas processuais: Certifico que procedi a jur.tada do oficio 
n• 957/08-COPEMNtAPEN que encaminha a Portaria n• 
089/08-COPEMNIAPEN e oficio n• 1058/08-COPEMA/IAPEN, 
que encaminha a Portaria n° 099/08-COPEMNIAPEN, às fls. 
1231126, ambas noticiando a prática de falta grave imputada 
ao reeducando. Certifico ainda que apenso a SindicQncia n• 
458/08-CD. que imputa ao mesmo a prática de falta grave. e 
faço vistas às partes, para posterior conclusao em face da 
provável nulidade do PDA. eis que os depoimentos foram 
colhidos pelo Secretário do Conselho. 

Processo N' : 00839312005 - AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: JUVENAL DE ARAÚJO ALVES 
Advogado: ALEXANDRE DUARTE OE LIMA - 233864SP 
Despacho/DecisAo: Expeça-se guia ée recolhimenlo, para 
cumprimento da pena no regime aberto Requisite-se do diretor 
do estabelecimento oenat a avaliacào de comoortamenlo e 
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lntormaçOes prisiOnaiS para OS hnS de analise de 1nserçao no 
reg me aberto-<lom~e~har Des.gno aud~oa admomtór~a no 
DIA t 311 t 12008. AS 8h00m•n neste Juizo. para admoestaçao 
das condiÇOes tega•s de cumpnmento de sua pena lnt•me-se o 
reeducando. por seu advogado. a cumpm os derr11s requos1tos 
legais para sua 1nserçao no "'~· • • "· •. -.c .. espeoal 
comprovando sua odent1fiC3Çllo e tr•'&rew pe: -oat Dê-se 
clénaa ao MP 

Processo N" 00840012005 · AÇÃO PENAL PUBliCA 
Parte Autora. MINISTERIO PUBUCO 00 ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré JOISELENO FERREIRA GONCALVES 
Advogado RONILSON BARRIGA MARQUES • f 322AP 
Sente~ Oes~gno o d1a 21 de Ol!TUBRO de 2008 às 
llh30mln. para a reahzaçao da aud•~nc.a admon~t6na neste 

JUIZO 

Concedo sa1da tempor~r·a ao reeducando ;ue a data da 
referida audlénoa a fm de que passa v•srtar os seu• 
fam1nares e part1CJpar de a~vldades que concorram para o 
retorno ao convlv10 sooal 

Retifique-se a gu.a de recolhrnento e.l.:amonhando-a • 
A.dm nostraçao PeMenCiár.a para .cumprrnent~ desta dec.sao 

Pubhque-se lntmem-se 

Processo N" 00841 912005 • AÇÃO PENAL PUBLICA 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Re MICHEL DA SILVA FERREIRA 
Advogado MARCIANE CALDAS DE SOUZA. I 078AP 
Oespacho/Oec•sào Promova se a qultaçêo das penas 
acessóuas com os cr~~os eXIstentes nos autos 

Apos_ notifique-se o reeoducando a comprovar atiVIdade laboral 
fora do programa govemamenta ate 30111/2008, data a part~r 
da qual será deshgado do ""Programa uberdade e Cldadan,a·. 
no corwen10 PMMNEPIIAPEN 

Promova~e a Juntada das fol~as de frequ!nc.a da PSC até o 
mea de setembro ultvno CUJIS Informações determ1n0 
certi!K:açao de ocorrênc1a ate o uk1mo dia de cada mês haJa 
VISfl que e obngaçAo legal dO reeducandO apresentá-la em 
JUIZO 

Notobque-se a senhora coordenadora do programa ~nto ao 
Mun1CIPIO para conM:1mento 

lnt1mem-se Cumpra-se 

Processo W 00843512005 • AÇAO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte A"tora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré OSEIAS RODRIGUES DE ALMEIDA 
Ot!spacho1Dec•s3o lnhmar o patrono do reeducando" da 
Auooér>C~a de Jus! ~.:açAo no DIA t 9 DE NOVlMBRO OE 
2008 h 9H3Clr'ln em sala própria no IAPEN 

Processo N" 00844412006 • AÇÁO PENAL PUBLICA 
Parte Autora MIN'STERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
MIAPA 
PartA! R~ .JAJLSON CHAGAS DOS SANTOS 
Advogado PAULO JOSE DA SILVA RAMOS. 11i1AP 
Rotonas processua1s Cert.flco ao patrono do reeducando qUf' 
esra prev1sta a rcahzaçao de Audt6nc a de Jushflcaçllo para 
1210112009 as 09 30h 

Proc,,so N" ()()84.«/2006 • AÇÀO PENAL PUBLICA 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Parte Re JAILSON CHAGAS DOS SANTOS 
Advogado PAULO JOSE DA SILVA RAMOS. 101AP 
Rot.,as processua11 Certrlico que o needucando partiC para de 
Aud~noa de Jus11r.caçao no IAPEN previSta para t711212008 
as 10 OOh 

Processo N" 008«8/2006 • AÇÂO PENAL PÚBliCA 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Pa1te Re GUARACI RODRIGUES GOMES 
Advo.gado LUCIO FABIO VIEIRA FERREIRA. 669AP 
Despacho/Oecisao Pela gUla de recolhimento acost.ada é fl 
171 ~01 autos a pro.gressào ao •eg me aoerto está atermada 
somer.te para o d•a 1010712009. sendo que nesta oponunldade 
o reeducando a1nda nao ostenta o requ.sno oo1etovo necenér10 
ao defenmento do beneficio. 
Ante o exposto. INDEFIRO o pedido de progressllo de reg1me 
formulado a fl. 208/210 devendo a secretar·• observar a 
ex1stênoa de eventual cr~1to nos aulos. procedendo. em caso 
P05•trvo. a hberaçAo da quant~a a que te/n d'rOI!o o 
reeoducando, med1ante a exped1çao do respect,~o alvará de 
levantamento_ lntmem-.se e clllTtpra-se 

Procauo N" 00846912006 • AÇAO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré DENILSON DE VILHENA BRITO 
Advogado ADERNALDO DOS SANTOS JUNIOR o 1350AP 
OespachoiDeClsao RelatóriO· 

Trata-se de carta de sentença para execuçao penal de 
con«enaçao 1mposta ao reeducando DENILSON DE VILHENA 
BRITO, por mfraçao descr1la no art 121, capul. do C6d•go 
Pen31 estando o mesmo em curnpnrnento da pena de 9 anos 
e 6 Meses de re::fusào no re;1me semi-aberto este aufendo 
por progressão de regrne nos termos da gUla de recolhrnento 
de fi '09 COM progressão atermada para O d.a f 9/212009 

Ha reg stros de q<Je ·tem emprego certo. conforme 
documentos de ft 100 e re1atór10 de n 104. este do serv><;o 
sooat da CAP~•A que ra~f<ca a exosttnoa do t•aba h o 

Os regiStros no• autos que 10stru1 o pedido do apenado para 
ex rcer trabalho erlemo. Of\de relata ter emprego certo e seus 
documefi!OS peSSOI S, sào demonltf8CO<eS de Interesse e'l'l 

ua pie' a ressoe aLzaçào. nada constando que venha 
desabonar sua conduta apos sua condenaçao. sobretudo por 
ser pmnàno c n~o responder a nenhuma outra execuçao 
penal 

AI avés da r cota de n 110 mamfestou- se o d orgAo do 
MoniSteriO P\<':l!JCO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ISSO POSTO. estando presentes os requlsrtos extgidos pela 
ler para • concewo do benefiCIO ple•teado e considerando 
que o objetivo da execuçao penal é a plena ressooalizaçao do 
reeducando. fato sobejamente demonstrado por ele durante o 
periodo de prova lhe Imposto e que nos termos dos arts 66, 
IV. 37. 114 I. e 123 I. 11 e 111, todos da LEP, resolvo 
conceder~he o exercicio do TRABALHO EXTERNO. ate sua 
progressão ao regwne aberto. devendo recolher-se ao ao 
lnstKuto de Adm1n1straçlo Pennencoána - IAPEN após seu 
horano de trabalho a parttr d"' 19 00 horas. ató a uthmaçao do 
lapso temporal ex~gido pelo art 112 da Ler n • 7 210184 

Por oportuno. conCJedo lhe ainda saida temporar~a até a data 
da audiênCll para VlMar seus famo~ares e partoapar de 
atMdades que concorram para o seu retorno ao convtvto 
SOCial 

Ot!s<gno o DIA 1 4 DE NOVEMBRO DE 2008 AS 8h • 5m•n no 
IAPEN req" s•tando s•a apresentaçAo a adm •IStraçao 
peMenc.ana 

Comprovado endereço pessoa; atual•zado expeça-se 
autoroza<;ao rudtoa• nela cons1gnando o comparec.mento da 
refe•lda audlénc•a soe ~-ena de revo.gaçào do benef1oo 

Encam1nhe se cop1a desta dec•slo e da cana de traoalho ao 
tAPEN para cumpnmento e efetiva f1scahzaçào 

Pubhque-se RegiStre-se lnomem-se 

Procesoo N" 00851312006 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MtNISTERIO PUBLICO 00 ESTADO DO 
AMAPA " 
Parte Ré RAIMUNDO QUEIROZ PONTES 
Advogado KENN:A PINHEIRO DA SILVA· 1012AP 
Despacho/Oea5ao ISSO POSTO nos termos do art 116, da 
reteriC!a le1. não ob$1ante o zelo do d órglo do Mm•sléno 
PubliCO, por nao mal& IUS!Jficar a conllnuidada da condiÇAo. 
REVOGO-A determinando que &e)a ofiCiado à entidade 
benef c1ana acerca da subst tu IÇAo do reeducando O<! rgual 
modo á CAPMA pa111 •nd1car outro reeducando para a 
prestaçao ao serviÇO CO"!'IuMilriO lnt~rnem-se 

Procesoo N• 00857712006 ·AÇÃO PENAL PUBL 
Parte Autora MINISTERIO PUBliCO DO ES 
AMAPA 
Parte R. DINOEL DOS SANTOS CHAVES 
Advogedo SANDRO DE SOUZA GAR 
Rohnas processua•s Nesta da!<l f 
VISta ao Patrono do ree>ducando ra ma ~~~ f 
lega 1on ,·)a , "r 
Pr~sso N• 00858912006 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Pan11 Autora MINISTERIO PUB~ CO DO ESTADO DO 
AMAPA • 
Parta Re ORIVALDO MOURA DE OLIVEIRA 
Advogado MAURICIO SILVA PERE1RA • 979AP 
DespaCIIOIOecisl~ Não se trata de descumpnmento oe 
condçao mpasta ha,a VIS'a que nenhcma fora aPliCada. nto 
na vendo ponanlo em se falar em JU&tlfJC&çlo em audténoa 
A p11sAo decorreu ôe rrandado para cumpnmanto da sentença 
exequenda 
Expeça-se gu~a de recolhmento encammhando-a ao IAPEN 
para c '"lpfrnento 
O reeducando tem advogado const•tuldo 
Aguarde-se o cump11mento dOs requ1s•tos exigidos pelo art t 8, 
23 VI to 114 I e 11. da Le• n • 7 210184 para o& f1ns de sua 
.nserçào no reg me aberto 
CumprodO ofic;e-se ao doretor do IAPEN sor~etando aval açJo 
da oferta de traba ho caso não SeJa decorreote de contrato na 
CTPS. des~gnande>-se 1ncononen~ audiênCia para 
admoestaçJo das condiÇbes a serem 1mpostas 
lnt mcm-se nclusove o MP 

Processo W 008674/2006 o AÇÃO PENAL PUBLICA 
Parte Aulora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte R~ GEOVANE FURTADO DE CARVALHO 
Advogado RONILSON BARRIGA MARQUES • 1322AP 
Ot!spachoiOeCJsAo A prestaçao de s~s à eoo1"n1dade fo1 
rnposta como cor.d~<T Jud":tal especial do reg1ma aberto em 
que se encontra o reeducando, """do de livre apreCJaçJo 
desta Ju•zo Por outro lado, ve11f1co que atualmente a madlda 
nllo mars se apresenta !\&cassana a re .. ocializaçAo do 
reeducando Por estes argumentos REVOGO a referida PSC 
desobngando o reeducando de seu cu[pr•mento a part~ desta 
data, sem prejuizo do cumpriiTlent 1ntegrel das dema1s 
condiçOos que lhe foram 1mpostas no t rmo de audlêncta de n 
1151116 

Processo N" 00868912006 • AÇÀO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Aulora MINISTERtO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré LUCICLEUDO DOS SANTOS FREIRE 
Advogado CARLOS ALBERTO SERRA TAVARES. 725AP 
Sentença Relat6no: 

Trata se de carta de sentença para execuçAo penal de 
condenaçao 1mposta a LUCICLEUDO DOS SANTOS FREIRE 
p<>r ,nfraçao ao art 155, § 4•. I. do Código Penal onunda deste 
Juizo fls 1031105, que mpós ao reeducando as penas 
untf'Cidas de 16 ano$ de reduslo, a serem "cumpridas no 
rugrme FECHADO, or~gonando a gu a de recolh manto de ft 
11 O onde fJCOu atermada a data de 291112007 para provavel 
progressao de regime. 
Em face de está o reeducando respondendo por outras aç6es 
penaos linda não J"lgada5, quando da ava açJo oportuna dos 
berenoos legais. ls 85. em 27/812008, converti o Julgamento 
em dii!Ç~noas para t"lgamento da fana grave prallcada - art 
52. da LEP, c/c art. 155, § 4°, 111 e 180, do Códtgo Penal -
enseJando a regressAo do reg.me de pena que estava a 
CU'l'lp'< nos ermos da r o~osao de ns t041105 
Retificada a g"'a da recothir'nento, ~ngcessou o adVogado do 
reeducando postulando a progressão de reg me de seu 
const·tu1ntc. fls t 121121, just•ftando sua pretendo na faHa de 
juSia causa para dll~gêncra determinada na dec1sêo 
relerencreda, haja v sta que il açao penal • Autos n • 
1 069 t 999 - 3" VC da Caprta - ~ore tra!a-se da a <;Ao pena 
n • 2 855< I 997 W,il pena Já fora somada e unrlicada conforme 
enge se da gu•a Je recolhtmento de fls 1101110v nada ma•s 
havendo de se acreaa..,tar à v1da penal do reeducando 
Es:lareço que o benefiCIO somente está sendo aprec1ado 
nes.a oportunic!ade em face das d l~gOnoas dete,Madas peta 
d Jutza que me subs' tutu no perioao de lénas. cwra deCJsao 41 
obteto do vergasto referenc<ad() 
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Nos autos nAo h• reg1stros de que respondo a outros 
processos cr~rn1na•s conforme regostros sistemátJCOs de 
antaotdentes neste Juizo 
O d órglo do Mmosl6no Publico. man~festou-se às ft 123. 
incorrendo no mesrr10 equivoco da r Oeasão 
NAo consta dos autos que o reeducando fora lllEeriC!o em 
qualquer pro.grama de ressoaalozaçlo no IAPEN ou fora dele 
o que se apresenta lamentável em face das d retnz.es da Le1 
de ElcecuçOes PenaiS 

Relatados. DECIDO 
lnioalmente. nAo VISlumbro JUSia causa para ~.guardar-se o 
JUlgamento da açao penal n • 1 069/1ggg da 3' vc da Caprtal 
•sso porque a açAo re•erenCiáda trata-se dos Autos n • 
2 85511997 CUjas ponas Já foram uni!Jcaaas conforme gu1a ae 
reoolh1111ento de fls t 1011 IOver.;o 
Po• un1mo conforme ava:oaçao PSICOSSOC•al e ma•,restaç&o 
do doreto• do estatl('>eCimeotc pena fi 88 o reeducando ~ao 
reg•stra :raosgressces d scrpltnares eJov oolloa de ~ este1a 
respondendo a novo cr.rne tendo apresentaao no ~enodo de 
prove componamento sa11sfatono e apt dAo para oo•ençAo do 
beneRoo da progressao pre·reQulslfos Que nlo forar"' 
anerados a'e entAo 
Desse modo v >lumb•anuo :e• o reeo"cando p<eenct<!o as 
condiÇOes ex.g>Cias p~.a te para obtenÇ~o da :xogressào ao 
reg me sem ... aberto d~ cumonmento de pena 1stJ p01 tet 
cumpndo segundo a oeosâo refcrcnc.ada ma1s de t 16 (um 
sexto) da pena após o 10100 oo reg•me lhe IITlposto. alem de 
outras cond•ç6es exJÇidas pela Le• a concessão do benef c10 
""mpOe .. 
ISSO POSTO. nos termos do art 66. 111 "b" 112 ~a Le1 n • 
7.210184, conCJedO·Ihe, por consegu•nte, o d1relfo à progressão 
do reglfT18, transfenndo-o para o reg•ma sem~aberto 
Retifique-se a iu·a de recoth1mento. encam1nhando-a com 
cópia deSta sentença a AdmoniStraçao PeOIIe:>Coàoa para 
o.rnpnmento 
Em face ao que d1spOe os arts 123. I e 111 da Le• n • 210184 
concedo-lhe salda teMporana, pelo prazo do 7(sete) 01 s. para 
v•s•ta aos seus famuiares e partiCipar de at<VId s que 
concorram para seu retorno ao co"v1v10 SOCial 
Des!QnO IIUdi~ncoa no DIA 20 DE 0 
12hOOm1n no IAPEN pera admoest 
do reg1me de pena a cumpnr 
Comprovado o endereço 
autonzaçao Jud oa 

Desentranhem·&!! os documentos de fls 1171122 por se·em 
repetiiNos 

PubiiQ"e-se Reg:stre-se ln1rnem-se 

Processo N° 00873312006 · AÇÃO DE EXECUÇAO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte R~ ERICKA RUANI SENA TAVARES 
Advogado EVALDO SILVA CORREA. 1355AP 
Rolloas processua1s Ce1 'oca que em cumpr.-nen:o as 
determtnaçOea eorHid•~ na Ordem de ServiÇO N- 00 1 f2008 • 
VEP abro VISTA O•>S autos ao Advogado CO•lSI•Iuldo pe a 
reeducanda, Que cumcre pena nestes autos para c ~oc.a e 
mentestaçao do tecr oa S1nddnCJa 495.!08 CO/IAPEN 
ape'\SII aos presentes autos no prazo de 5 (C nco). !)em como 
requere• o que entender de d•re to. contado a partrr da 
lnl.maçlo 

Pr~sso N" 00884~12006 ·AÇÃO PENAL PUBliCA 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré ELTON SLVA GARCIA 
Advogado ROBERTO MONTEIRO DE SOUZA. 8 t 2AP 
Oespacho/Oeosao· O reeoducando. d11nte das dl 19entes 
prov10t-noas da seu advogado JUnto ao egrilg o Tritxmal oe 
Justiça at• en:ào nlo obl811e sua hberdade mesmo 1a tenco 
d1re to obJet vo a s.a eserçào no reg.me abeno. Por outro 
ladO, h4 rei!eraçao do pedido as fls. 76. e ma01festaçlo do MP 
pela concessao da benesse ISSO POSTO. tende em vista 
Que o pedido do d caJSidiCO pres,suponho que tenha nct'oa do 
parade rode seu cons• tJrn'e bara vos:a que esta en fuga Po 
ta•s raz6es determwo sua 1n~maçlo para que aplt$ente se~ 
coos!rtUJnte reste Juizo para a execuçao das penas ompostas 
na forma da Le• E•peça-se lllCOnl!nenti mandado de pn;ao 
Arquwem-se os autos do agravo de execuçao tnt rrfm se 

Processo N" 00900212007 ·AÇÃO DE EXECU ">PENAL 
Parte Au!O>'a MINIS TE RIO PUBLICO 00 ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré EDINEI SILVA DOS SANTOS 
Advogado MARA CHRISTIAN SLVA DE SOUSA 1340AP 
Robnas processuaos Cfortmco que o reedu::l!ndo vem 
descumpnmento as condiÇOes do regrne abertl).(l ar 
também nllo lo• 1nt1mado por nlo rer aido loca'ozaoo ofiCial 
de justtça e parecer m1na,tanal faço os autos cond 5>01 

Processo N" 00904612007 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PE.Nt'L 
Parte Ré CARLOS KLEBER CARDOSO SARMENTO 
Advogado t.•ARA SILVA GOES o 927AP 
Parte Ré MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO .V.IAPA 
Advogado ALESSANORO LEAL CORDEIRO - 866AP 
Sentença Em face Go oxposto nos termos do •11 66 1 ob• 
1 12 1 14 1 da Ler n• 7 210184. ooneedo-l.~c ;., a 
p<og·essêo de regome :raosfer'ndo-o a partll da re Ida :lata 
para o reg1me aberto-dom~ar 

Em conseqJêncl8, na forma do art 115. da LEP daterm,no 
que ao reeducando CX>mpareça mensalm•nte. neste Jufzo para 
rJormar seu ende -eço. a:rvldades f a bOlais e freqOé'Cia 
asço!a·. estes com documentos habe s. bem como entregar 
por ocasoJo de suas apresentaçOes futuras em bom estado 
3!) ~"a' as de refngerantes. a fim de apo1ar a ress~CJalozaçlo 

ona:s reeducandos do IAPEN-AP no 'Pro elo T1jolo 
.liGO O 

Ja ste aud•!nc1a Mmonotona agandaoa pt1a o d.a 
1811 1 2008 as 08 00 a ser reahzad~ nes!e Ju1zo 

Com suporte nos arts 122 e 123 da LEP conCJedO SAlDA 
TEMPORARIA ao -ducardo até a re'.,rlda a -d oa a f"" 
de que possa consegulf matflcu a em estabe e~ ofiCial 
de ens•no. o Que de•eré ser comprovado em Juizo Expeça-se 
autonuçAo jud•cial a qual deva ser cumpnda 1med1atamenta 
antes da aud1ênc.a designada nos autos 
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administraçao penitenciaria para cumprime!)lw1resta de~. 
Urgencie-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra,te. 
Processo N': 00906tl2007 · AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: ANTONIO CARLOS BORGES DA CRUZ 
Advogado: RONILSON BARRIGA MARQUES - t322AP 
Despacho/Decisão: Consoante certidao lançada aos autos o 
reeducando. sendo reincidente, ainda não atende ao requisito 
o_bjetivo relativo ao cumprimento mlnimo de 114 da pena que 
lhe foi imposta, o que somente vai ocorrer no dia 0711112008. 
Assim sendo. INDEFIRO o pedido de saida temporária 
requerido á ft. 86 dos autos. Intimem-se. 

Processo N' : OOS069/2007 - AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: REGINALDO SILVA DE ANDRADE 
Advogado: ALESSANDRO LEAL CORDEIRO· 866AP 
Despacho/Decisão: Em face do cumprimento dos requisitos 
legais pelo reeducando para os fins de saida temporária, 
determino que seja retificada a guia de recolhimento de fls. 
103. infomnando-o dos beneficios lhe deferidos, para cujo 
usufnuto deve atualizar seu endereço pessoal. 
Por outro lado. tendo o reeducando advogado regularmente 
constituido, ft. 34, e não havendo substabelecimento ·que 
autorize postulação, o desentranhamento do pedido de n. 104 
se impOe, oportunidade que advirto o sanhor gerente deses 
autos a que observe o disposto no art. 37, do CPC. 
Cumpra-se. Intimem-se. 

Processo NO: 00906912007 -AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: REGINALDO SILVA DE ANDRADE 
Advogado: ALESSANDRO LEAL CORDEIRO • 866AP 
Rotinas processuais: Certifico que procedi a natificaçao da gula 
de recolhimento contendo .as saldas temporárias deferidas ao 
reeducando, juntada à fl . 111. · 

Processo N': 009089/2007 · AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: PAULO ARMANDO GOMES DOS SANTOS 
Advogado: ALCIMAR FERREIRA MOREIRA. 90827RJ 
Despacho/Decisão: Não vislumbro razOes para a nadesignaçào 
da audiência para o dia 26/11/2008, quando há vários dias 
anteceden1es desimpedidos na pauta. 

I_SSO POSTO, designo o DIA t9 DE NOVEMBRO DE 2008. 
AS 8h15min., no IAPEN. 

Publique-se. Intimem-se. 

Procasso N': 009t 1212007. AÇ_ÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: JOAO ALMEIDA DA GAMA 
Advogado: LUCIDEA PORTAL MELO DE CARVALHO • 
1t96AP 
Sentença: Trata-se de execuçao das cartas de sentança que 
somada impussaram ao reeducando o cumprimento de nove 
(09) anos. nove (09) meses da reclusão, a ser cumprida no 
regime FECHADO, que deu origem à guia de recolhimento de 
fl. 31 e 38, e em face a rem içao posterior, a guia de 
recolhimento de n. 68, onde ficou atermada a data de 
18/0412008, para provável progressão ao regime semi-aberto. 

Ressako a progressão não foi concedida na data atermada 
em razçao da certidão de comportamento de fls. 60 lhe ser 
desfavorável, agujrdando-se nova avaliação, a qual foi juntada 
às fls. 72. 

Foram acostados nos autos os documentos pessoais (fls. 
44/4 7); certidão de comportamento (fl. 72); informaçOes 
prisionais (f. 73). 

O d. órgão do Ministério Público, instado a oficiar ofertou o r. 
Parecer de fl. 74, opinando pelo deferimento da progressao do 
regime de pena que esta o reeducando cumprindo. 

Em slntese, o relatório. Decido: 

Nos autos, confonme se extrai das informações prisionais e 
certidão de antecedentes criminais juntadas, nao há registros 
de que o reeducando responde a faltas disciplinares e/ou a 
outros processos criminais. 

Conforme avaliação psicossocial inserta na certidão de 
comportamento da Comissão Técnica Ctassifrcatória, n. 72, o 
reeducando apresentou comportamento satisfatório e aptidiio 
para sua progressão ao regime semi-aberto. 

Desse modo, preenche es condições exigidas pela lei para 
obtenção da progresslo de regime. isto por ter cumprido, 
segundo a guia de recolhimento referenciada, mais de 116 (um 
sexto) da pena lhe imposta após o inicio do periOdo d.e prova, 
além o preenchimento de outras condições exigidas pela Lei, a 
concessão do beoeftcio se impõe. 

Em face do exposto. nos tenmos do art. 66, 111, "b", 112, da Lei 
n.• 7.210/84, concedo-lhe, por conseguinte, o direito à 
progress1o do regime. transferindo-o para o regime 
semi-aberto. a partir da referida data. 

Corr. suporte no que dispOe o art. 169 1!a LEP, DEFIRO o 
pagamento das penalidades acessórias em parcelas iguais e 
sucessivas. após a atualizaçlo dos cálculos. 

Por fim, considerando ser o reeducando reincidente e ainda 
n1o ter cumprido um quarto (1/4) da pena, por isso_ ausente o 
requisito objetivo exigido, nos termos previstos nos arts. 122 e 
123 da LEP. INDEFIRO- LHE a SAlDA TEMPORÁRIA. 

Retifique-se a guia de recolhimento. encaminhando-a a 
.Administração Penitenciária para cumprimento desta sentença. 

Desde logo designo Audiência AdmonMria para o dia 08 de 
OUTUBRO de 2008, as 1t horas. a ser realizada no IAPEN. 

Processo N': 00913912007 -AÇÃO DE-EXECUÇÃO PENAL 
Parte-Autora: M. P. DO E. DO A. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Parte Ré: J. G. 
Advogado: LU lZ MAGNO DO R. PICAiO · t2394 7RJ 
Rotinas proces•uals: CertifiCO que em ecisão prolatada em 
6/10/2008. acostada h fts. 157/158. a M . Juiza de Direito da 
VEP. deferiu namiçao de 109 dias pena imposta ao 
reeducando. indeferindo pedido de trabal o externo. 
Processo N': 00914212007 · CARTA PRECATÓRIA 
Parte Autora· MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: JOAO NOGUEIRA DE LIMA 
DespaCho/Decisão: Em virtude da enfermidade que padece o 
reeducando (fts. t 19/122), acolho a justificativa apresentada a 
fi. 118. determinando o prosseguimento do feito em prisão 
domiciliar, mediante o cumprimento das condições impostas 
na audiência de fl . 991100. 

Processo N'· 00915512007 · AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Parte Ré: GIBSON PIRES DE SOUZA 
Advogado: EVALDO SILVA GORREA • 1355AP 
Rotinas processuais: Certifico que faço lntimaçao do patrono 
do reeducando, Dr. EVALDO SILVA CORREA, OAB/AP-1 355, 
da Audiência de Justifrcaçao, designada··para o dia 21/01109, 
és 1 OhOOmin, em sala própria no IAPEN. 

Processo N': 00922512007 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Parte R6: KLEUTON ZEFRERIN DE OLIVEIRA 
Advogado: NIL TON CASTILO DIAS· 255AP 
Despacho/Decisão: Data vênia, o fato do reeducando ter sido 
libertado não implica em impossibilidade de sua oitiva, por não 
const~uir alvará de sonura em sentença de extinçao. Estando 
o reeducando cumprindo pena no regime aberto-domiciliar. 
fato de plena ciência da administraçao penitenciaria, fls. 
991102. pode a qualquer tempo ser intimado pelo membros do 
Conselho Disciplinar para responder aos termos da sindicância 
objeto da Portria n. • 85108-COPEMA, de 7/8/2008, cujo prazo 
ainda não expirou. Por outro lado, estando cumprindo sua 
pena em tal regime, não há óbice a que passe a cumprir sua 
pena justifrcando suas atividades no Juizo de Oiapoque-AP, 
local inclusive onde já comprvou endereço dependente apenas 
de que o mesmo seja confirmado. 
ISSO POSTO,. nos termos do art. 50. V etc os art. 37 e 86, da 
Lei n.• 7.2t0/84, DEFIRO a cumprimento da pena na Comarca 
do Oiapoque-AP, devendo ser promovida a transferência da 
condiÇ<\o judicial especial de prestaçao de serviços à 
comunidade para os dos órgãos parceiros deste Juizo naquela 
Comarca. 
Corrigidas as irregularidades da comprovaçao da proposta de 
trabalho e do endereço pessoal atualizado, expeça-se carta 
precatória devidamente instruld~ para fidcalização e 
acompanhamento das condições impostas naquela Comarca. 
Revogo, por oportuno, a condiÇ<\o de apoio ao programa de 
ressocializaçao "Tijolos Ecológicos". Junte-se cópia desta e 
do novo endereço do reeducal)do à sindicância referenciada, 
encaminhando-a ao presidente do Conselho Disciplinar para 
conhedmento e providencias. 
Intimem-se. Cumpra-se. 

Processo N': 00925512007 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: JOSÉ RAULINO CARVALHO GOMES 
Advogado: MARA CHRISTIAN SILVA DE SOUSA· 1340AJ;' 
Despacho/DecisAo: A trasferência desta execução à Comarca 
de Afuâ/PA pressupõe a juntada aos autos do comprovante de 
endereço e proposta de emprego licito na referida cidade. 
Intime-se a defesa para este fim. 

Processo N': 00926712007- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO 00 ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: ADERSON GAMA BASTOS 
Advogado: ADERNALDO DOS SANT~OJ OR • 1350A~ . 
Rotinas processuais: Nesta data faço os esentes autos ~ 
vista ao Advogado do reeducando cara anrtestac.lo. ruHlfazi> 
de 5 dias. 

Processo N°: 00926912007 · AÇÃO DE EXECÚÇAO,PE.NAL . .. ,, 
Parte Autora: MINtSTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: DINETE DA SILVA BARBOSA 
Advogado: MARIA LÚCIA COIÕLHO • Q53AP 
Agendamenlo de audiência: Audiência agendada para o dia 
27/0312009 às 08:15 

Processo NO: 00927012007 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: JOSÉ ALEX SANTOS DE BARROS 
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS· 1111AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
05/t212008 às 08:30 

Processo N": 00932912007. AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AIMPA 
Parte R6: JOAO HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAPÁ· 999999999AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
2111012008.às 12:00 

Processo N": 00932912007 • AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: UINISTERIO PUBLICO 00 ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: JOAO HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS 
Advogado: MARLENE ALMEIDA DOS SANTOS- 67tAP 
Despaeho/Oecisão: H • DESPACHOIOECISÃO: face do 
contido nas certidOes de fls. 28 e 36, detemnino que seja 
intimado por edijal para cornparedmento neste Juizo, nos 
temnos do art. 161, da LEP, fazendo de Igual modo em nome 
de sua advogada, esta Inclusive para regularizar sua 
representa~o no prazo legal. Cumprida a detemninaçao ou 
decorrido o prazo, ouça-se o MP. 

Proçesso N': 00938212007 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO Do· 
AMAPA . 
Parte Ré: JOSE ROBERTO MACIEL DE SOUZA 
Advogado: ELVA FATIMA DE SOUZA GOMES- J4gAP 
DespaCho/Decisão: Por força do que d~póe o art. 18 da LEP o 
ensino de primeiro grau é obrigatório ao condenado que 
cumpre pena privativa de liberdade. Por este motivo. 
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INDEFIRO o pedido de fi. 84. devendo o reeducando 
frequentar regulamnenta a escola da rede pública, com 
comprovaçao mensal perante este Juizo, até a conclusão do 
ensino fundamental. Intimem-se. 

Processo N': 00939612007 • AÇAO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora· MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Parte Ré: LUIZ FERREIRA CAVALCANTE 
Advogado: SANDRO DE SOUZA GARCIA · 1236AP 
DespaCho/Decisão: Pelos mesmos motivos já expostos na 
decisão lançada no iermo de audiêncoa de fl 165/1137. 
especialmente porque o reeducando responde a três aç0es 
penais em curso na 2' Vara Crimmat desta Comarca. entendo 
Que o mesmo não apresenta os requ•sitos subjetivos 
necessarios para obter o beneflc1o ao tfabalho externo. 
exerc1do sem esço~a ou Qualquerj i ilànc1a. Assim sendo, 
verifico que no caso dos autos o ci do beneficio não se 
compatibil iza com os objetivos d pena imposta ao 
reeducando, pelo que INDEFIRO o ido de trabalho externo 
formulado pela defesa (fl. 200). 
Intimem-se. 
Processo N': 009449/2007 • AÇÃO DE EXECUÇÃÕ PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: RONERY DE JESUS BRITO 
Advogado: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS · 670AP 
Despacho/Decisão: 
!: que embora tenha sido determinada a regular instauraçao 
para apuraçao da falta disciplinar praticada pelo reeducando, 
nos termos da Portaria n' 23/08-COPEMAitAPEN, de 
1812/2008, tal apuraçao nao ocorreu sob o crivo do Conselho 
Disciplinar, sendo apurada por pessoas estranhas àquele 
órgão disciplinar, fato constatado por uma simples verficaçao 
das folhas 7, 8. fa lo que embora tenha sido assistido por 
profissional habili tado, fl. t 3114, tal nu~dade não foi observada. 

ISSO POSTO, por infraçao às normas do art. 59, da Lei n.• 
7.210/84 ele os prece~os do art. 5', LV, da Constituiçao 
Federal, nos termos do art. 564, IV, do Código de Processo 
Penal. ANULO a sindicância referenciada, para que sejam 
cumpridos os prece~os legais. 

Junte-se cópia desta decisão ao referido procedimento. 
desapensando-o e remeteMo-o ao presidente do Conselho 
Discoplinar do IAPEN para providências. 

Intimem-se. 

Processo N°. 009482.12007 · AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: MARIZETE DOS SANTOS ARAUJO 
Advogado: LUIZ MAGNO DO R. PICANÇO • 123947RJ 
Sentença: Em face do exposto,nos termos do art. 66, 111, "b", 
112, 114, I. da Lei n.• 7.2 t0/84, CONCEDO-lhe o dire~o á 
progressao de regime, transferindo-a para o regime 
aberto-domiciliar. 

Em conseqüência. na forma do art. 115, da LEP. detemnino 
que a reeducanda compareça, mensalmente, neste Juizo para 
informar seu endereço, atividade laborais e freqüência escolar. 
estes com documentos hábeis, bem como entregar, por 
ocasiao de suas apresentações futuras. nesta Secretaria. 30 
(trinta) garrafas plásticas de 2 litros. vazias, com tampa, em 
bom estado, de refrigerantes; a fim de promover a 
ressocializaçao dos demais reeducandos do IAPEN-AP, no 
·projeto TijolO Ecológico". 

Designo audiência admon~ória para o dia 08/0112009, às 
09:30 horas, a ser realizada neste Juizo. Com suporte no que 
que dispóem os arts. 122 e 123 da LEP, havendo certidão 
favorável nos autos, concedo SAlDA. TEMPORÁRIA a 
reeducanda até a data da citada audiência, para o fim de 
providenciar matricula escolar e comprovan1r. de endereço 
atualizado, o que deve ser comprovado em Juizo. 

Processo N': 009486/2007 · AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Parte Ré: RUDREIC SOUZA SOARES 
Advogado: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA· 6Z6AP 
Despacho/Decisao: Ante o exposto e com suporte no que 
dispõe o art. 37 da LEP, DEFIRO o beneficio do TRABALHO 
EXTERNO ao reeducando. advertindo-o de que deverá 
permanecer recolhido ao cárcere nos domingos e feriados. 
bem como nos dias úteis e nos dbados, a partir das 19:00 

. horas, logo após o término de seu horário de trabalho. 
Designe-se data próxima para audiência admonitória para fins 
de imposiçAo das condições do trabalho externo ora deferido. 
Expeça-se autorizaçao judicial, encaminhando cópia desta 
decido ao IAPEN para cumprimento. 
Intimem-se e cumpra-se. 

Processo N': 00948612007 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Perto Ré: RUOREIC SOUZA SOARES 

'Advogado: JULIERME SIQUEIRA DE $OUZA. 631\AP 
Agendamento de audién~ajagerQaollr1fara o dia 
09/0112009 às 08:1!\ 

Prooesso N": 00960912007 · AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA . 
Parte Ré: JEFFERSON UILIAN VALE DOS SANTOS 
Advogado: ADEMIR DE MELO VASCONCELOS' 901AP 
Despacho/Decido: Cumpra-se integralmente o , despacho 
anterior (~. 26), dando vistas dos autos à defesa. Após, 
venham conclusos. 

Processo N•: 00962012007 -AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUB~ICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: CLEBISON ALVÉS GONÇAlVES 
Advogado: HELOANA GAZEL TEIXEIRA · 6076PA 
DespachoiDecisão: Aprecia~! a jostificaUva de fls. 55 e a r. 
cota de fl. 56, após a comprovaçao pelo reeducando da seu 
ENDEREÇO ATUALIZADO, CONCLUSÃO DO t ' GRAU e de 
TRABALHO L/CITO. 

Intime-se-o e ao seu defensor para cumprir a detemninaçao 
em 5 (cinco) dias, sob pena de revogaçao da prisão domic~i ar. 

Intimem-se. 



Maca á 20.01 .2009 

P1ocesso No. 00962912007 AÇÃO OE EXECUÇÃO PENAL 
Pane Aulora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Pane Re HELUIZIO ANTONIO DOS SANTOS FILHO 
Advogado MARLON DA LUZ FARIAS. 320 \P 
DespachoiOec.sáo 11 • 0E"0 ',CI-''"n"- ; 'O Tendo o 
1eedu:ando ac;e to as cond1çOes • ; r~ ' ~ IMOOS!as. de•era 
con11nua• o cumpromen1o c. .~J pena no REGIME 
ABERTO-DOMICILIAR Os documentos apresentados neSla 
oponun daje compro.arr que o ~&educando va1 resld1r e 
llabalnar na CIOade de LaranJal do Jan/AP. fallando apenas 
junlar aos aulos o COMPROVANTE DE ENDEREÇO certo na 
referoda Coma1ca. pelo que defiro e l1ansferénaa desta 
execu~ mechanle o acompanhamento e fiscalozaçào de 
todas as condiÇ(Ies do reg1me aberto á Comarca de Lara~al 
da Ja•• Todav1a a EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATORIA ao 
relendo Juizo FICA CONDICIONADA ll JUntada aos autos do 
CO':!PROVANTE DE ENDEREÇO no citado mun!Cip10. Após, 
a JUntada do relendo documento expeça-se desde logo Cana 
Precatóna para o acompanhamemo e fiscaliZação do 
cumpnmento do reslante da pena em regime abeno. 
consoante condições 1mpostas neste ato. fiCando c1ente o 
reeducando de que o descumpmnento de qualquer uma delas 
POderá onse,ar a sua regress~o de reg1me. tnslrua a Cana 
Precato11a com os documenlo& necessanos ll execução 
Juntem-se os documentos apresemados neste ato Expeça-se 
a var~ de soltura Decisao pubhcade em audiênCia Presentes 
In limados 

Processo N< 00962gl2007 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré HELUIZIO ANTONIO DOS SANTOS FILHO 
Advogado MARLON DA LUZ FARIAS· 320AP 
Rotonas processua.s Cert1foco que de"'e' de exped11 carta 
precalóna pa·a a Comarca de Larantal do Ja11 em face da 
oncons•slénoa do comprovante de ~ereço Juntado ~ ~ 7: 
Que eslá ern nome de terce1ra pessoa sem grau diJ 
parentesco Olfeto com o reeclucando, nforme RG a r. 50 
Processo W 00966912007 -AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Pane Au1ora M NISTERIO PUBLICO DO ESTADO D() 
A MAPA 
Part~ Re JOSINEY MORAES DA COSTA 
Advogado MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS· 670AP 
Despacho/Oecosao Chamo o farto á ordem 

Atente o senhor gerente para o dlsposlo no an. 37. do CPC 

Nao vendo qualquer prov1d~nc1a urgen!e que demande a 
pet•ção extrema sobretudo por falta de pedodo. determino o 
desenlranhamemo da mesma (fi 26). 

RPIIfoque-se a gu1a da recolnimento. env•ando.a ao d1re1or do 
IAPEN para que promo.a a aval•ação de componamenl~ 
oéjellvando os ~ns de concesdo dos benefic•os legaos. com~ 
requerido pelo o 6rgao do MO, 

lnlll1'1e·5e 

Processo ,.... 009l56912007 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Par.e Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Pane Re JOSINEY MORAES DA COSTA 
Advogado MARCELO DE OLIVEIRA MORA,;:.· 670AP 
Rol nas processua s Nesta data faço os presentes autos com 
v.•la ao Advogado do reeducando para man•festação e 
tun:ada de documento de ldenllfaç~ pessoal e comprovação 
de endereço pessoal a!Uahzado, para os fins de concessão 
dC•S benefiaos lega1s no prazo legal I assinado pelo JUIZ. 
contado a PMif da 1n11ma~o 

Processo N" 00967512007 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Pane Ré RICARDO OLIVEIRA MAIA 
Advogado ANA MARCIA CASTRO PENAFORT · 531AP 
Despacho/OeCislo Analisando os autos. sobretudo quanto ao 
conudo na Portaria n • 1Q.4/08-COLPE!IAPEN, de 2219/2006 
CUJO fato crim1noso já mereceu o deVIdo crivo do Poder 
Judlciario, com a r. sentença de fls 63, n~ havendo ma1s o 
que se falar em fa~a dt&CIPhnar de natureza grave N~o 
obstante, ouçam-se o MP e DEFESA. quanto à avaliação de 
comportamento O reeducando tem advogado constituído, a 
quem deve ser intimado. IncluSive para comprovar 
ldentrficaç.1o e endereço pessoal. para os fins dos benefiCIOs 
ll!gais im1nen1es 

Processo No. 00971012007 · AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Pane Ré. CELIO BARBOSA DANTAS 
Advogado NILSON MONTORIL • 530AP 
Oespacho!OeCisêo; Em consuna a urtldao criminal de 
reeducando consta1e1 que o mesmo atualmente responde 2 
uma Açao Penal que tramna na 1' Vara Cnm1nal e de Audrtona 
Molllar desta Comarca (processo n• 620612006), SOb a 
acusação da prallca do crime de roubO. em virtude de falo 
ocomdo após o 1rans11o em julgado da condenaç~o objeto 
deste ferto por6m antes do inlc1o da execução Por este 
mo!No. entendo que nao apresenta tcondiÇOes subjetivas 
necessá~as ao beneficio do trabalh externo requerido nos 
autos o qual desde logo INDEFIRO 
Aguarde-se a progressAo ao regime no atermada para o 
d•~ 011021200g lntomem-se. 

Processo N< 00975912007 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré JEFERSON PINHEIRO FONSECA 
Advogado MARINETE DE ALMEIDA SOUZA· 311AP 
OespachOIDe~o O reeducando esta a cumpnr pena no 
reg me abano domiC•I ar conforme lermo de aud~ncia de tis 
62J64 e gu•a de recolhunento de ns 5g 

Nâo obstante mesmo advertido pessoalmente por este ju1z de 
suas fa~as conforme audt6naa referenCiada nao vem 
cumpr•ndo as cood<ÇOel lhe l'npostas 
tnhmado pe&SOalmenle n. 77, n~ atendeu ao chamamento 
Jod.c.al 

ISSO POSTO sob os ausplc10s dos arts 50 V 118, I. da Le 
n • 7 ?10184. REVOGO a pnsAo dom1coliar e determ10o a 
• ., ..... ..t ,.. 1\ ,.. - ........ .,,.n """' nnsl,.. 

.-- - .......--- .... _. .. ,... ..... ,. ..... r 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Cump11da a ordem des~ne-se 1ncontmen1e audlénc1a de 
tust<fica~o na forma ao art 118, 1 § 2' da LEP 

lnt•mem-se 

Pr<Xesso N• 00975gf2007 • AÇAO DE EXECUÇÃO PENA. 
Parte Autora MINISTERIO PJBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Advogado ANGELO SOTAO MONTEIRO. 460AP 
Pane Re JEFERSON PINHEIRO FONSECA 
A!lendamento de audlêncoa Aud êooa agendada para o dia 
2611112006 as 10.30 

Processo W 00975912007 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Pane Aulora MINfSTERIO PUB~ICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Advogado ANGELO SOTAO MONTEIRO · 480AP 
Parte RI JEFERSON PINHEIRO FONSECA 
Rohnas processua11 CertifiCO que rat11eo o processo com 
vostas ao MP. em face de petiÇAo do Advogado do reeducando 
ás ~s 80/64 CenfiCO ainda que a aud1~ncoa de jusuncação f01 
agendada para 26/1112008, h I O 30 horas, no IAPEN 

Processo N< 00978312007 AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Parte Ré JOSE JOAQUIM DOS SANTOS 
Advogado JORGE WAGNER COSTA GOMES· 13AP 
Agendamento de audo6ncoa AUd•6ncia agendada para o dia 
0511112008 ~. oa oo 
Processo N' 00964012007 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PLBLICO DO ESTADO •DO 
AMAPA 
Parte Re CLEISON DA CONCEIÇÃO SOUZA 
Advogado ULYSSES Gl)IMARÂES AIRES DA COSTA • 
1080AP 
Agendamento de audiênCia Audlénc1a agendada para o dia 
14•1112008 dS 09 00 

Processo N' 00985512007 AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Pa~e Autora. MINISTERtO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte R6 ELIAS DA CONCEIÇÃO SANTOS 
Advogado JORGE WAGNER COSTA GOMES· 13AP 
Despacho/Decoslo ln11mem-se 0$ advogados do 1eeducando 
a comrpovar os dem1os requ•SIIos legaiS. paf' os f.ns de sua 
1nserção no regune aoerto Des<g~o o DIA 2IDE DEZEMBRO 
OC 2008. As 8h 15m'" neste JuiZO 
Processo N° 009861/2007 -AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Pane R~ ERICI< RILEY BARBOSA DA SILVA 
AdvOQado MARIA RAIMUNOA DA COSTA CONCEIÇÃO • 
10225PA 
Despacho!OeciSao NAo etiSte d•spos1tivo legal autonzanado a 
ISe~o pnalendlda pelO reeducando Por oullo lado o nao 
pagamento da multa, po s1 só, ~Ao ense1a a regressao de 
reg me. porque. embor• b1da como condiÇAo JUdiCial 
especoat o art 118, § 1' da LEP somente autoriza a regressao 
sob este fundamento quando o condenado pciOendo n~ 
pagar a mula cumulativamente mposla Todavoa no caso dos 
autos. o reeducaodo foi dec'arado pobre para os efertos legaiS 
anta o a1es1ado de pob•eu acoslado in 80 
POf esllfS argumen1os. deo<o de concede• a ~tenção da multa 
requenda oos autos dclerm•nando o prossegurmenlo da 
execuçao quanto ao cumprmen·o das demaiS condiÇOes 
f"adas no termo de audlênoa de n 74n5 lnbme-se • 

Processo NO 009939/2008- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Re CLAUDIO SANTANA VILHENA 
Advogado CINTHIA CASCAES TORRES. 1157AP 
Oespacho/Oecosao Em face de descumprlf!lt:nlo das 
condições lhe 1mpos1as no cumpnmenlo do reg1me 
aberto-dom•cihar, nos termos do art 50. V c/c art. 118, I, da Le1 
n • 7 21 018<1. REVOGO a prido do1111cillar lhe deferida 

Por conseguinte, exp&ça-se mandado de prlsao. com foto de 
lmpresóes d<g~a1s no verso, tnclusive para cumprimento pela 
casa do albergado, por estar o ITiésmo em fuga 

Cumpndo. designe-se audiênCia de jus1if1Caçao 

lnbmem-se. 

Processo N"' 00994712008 · AÇÃO PENAL PúBLICA 
Parte Autora. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré. ABMAEL GONÇALVES DE ARAÚJO 
Advogado JOSELITO SOUSA DAS CHAGAS· 327AP 
Despacho/DectsAo· Oestgno o DIA 16 DE DEZEMBRO DE 
2006. ÀS 8h45m"' neste Jufzo para audiência admonrtóoa. 

Processo N° 009970/2008 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora. MINISTERIO PUeUCO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré ERNANDO MAGALHAES MODESTO JUNIOR 
Advogado WALOELI GOUVEIA RODRIGUES· 245AP 
Agendamenlo de audo6nc1a Audléf1Cia agendada para o d1a 
1711112008 ~s 09 30 

P1ocesso N•. 00998912006 · AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO 00 ESTADO DO 
A MAPA 
Parte Ré ANDREIA DE SOUZA DOS SANTOS 
Advogado JOSIMAR DE SOUZA· 347AP 
Despacho/Dec•s~o Requ111te-se do diretor do estabelecimento' 
penal que remete a este Juizo. no p•azo de 1 O (dez) d1as, nos 
te1mos da Le1 n • 10 0>4/2000. a Identificação CIVil da 
reeducanda bem como comprovaçat de endereço para os fins 
de concess.1o dos benefiCIO lega•s 

Cumpnda a detcrmonação. alual:zem~e os dados cadastrais. 

Após com os docuemlnos ou Cll\:Omdo o prazo, nova 
conclus~ 

Intimem-se 

Processo N° 00998912008 • AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUSLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Parre Ré. ANDREIA DE SOUZA DOS SANTOS 
AOvogad IOSIMAI OI UZA · 'l47AP 

:,enlença 

Relaló<IO 

Pá .30 

Tratam-se os aulos de cana de execu~o 
de scn:ença penal de condenaçao 1mpos1a a reeducanoa 
ANOR!:IA DE SOUZA DOS SANTOS CHAVES por ,r,'ra~o 
ao an 33 34 e 35 da Leo n.' 11 34312006. da pena de l3 aros 
e 2 me&es de rec:.usao a ser cumpnda no regme FECHADO 
que deu ougem a gula de recolhmen1o de n 62 atraves da 
qual ficou atermada a data para provável progressao de reg une 
no d•a 1111012008 
Acresço que o benefiCIO est~ sendo analisado nesta 
oponumdade em face da remessa extemporânea da a.al~ação 
de componamento, que somente ocorreu em 26/1112008 
Neste Juizo e oportunidade, nAo ha regosllos de que 
responde a outro• processos cnmina1s ou fanas d1sophnares 
O d11etor do IAPEN aleslou. allavâa da cenidao -eferere~ada 
fls 65166, ter a reeducando bom comportamento e aptldio ao 
convlv1o social apresentando auavés de sua a&SISI6ncoa 
JUrídiCa os documentos pessoa1s de ldenufocaçao e de 1m1nente 
trabalho li alo, restando comprovar seu endereço llluat!Zado 
O d Orgao do M1n1stêuo Publico. manofestou·se às fl 67 
Relalados. DECIDO 

Conforme avahaç~ ps1cossoc•al e man•festaç~ do diretor do 
estabelecimento penal. a reeducanda nlo reg•slra 
transgressões dosc•phnares ou noticia de que esteta 
respondendo a novo crune apresentando no peuodo de 
prova comportamento saltsfat6no e aptodilo para obre~o do 
beneficoo da progressao 
Desse modo, vrslcmbrando ter a ~&educanda preenchodo as 
condições exrgldas peta le1 para obtenç~ da progressào ao 
reg me sem,.abert~ de cumprmento de pena ISto por te• 
cumpndo segundo a guoa de recolhunento refereocoada ma s 
de 116 (um sextoJ da pena l'le unposta a em da ouuas 
condoçcles ex.godas pela L81 a conoe.sao ao De"<>~c1o se ' 
mp6e 

ISSO POSTO, nos 1er1r10s do art 66 111 'b' e '12 da .e• r 0 

7 210164 concedo-lhe a progressao do regome uoosler "Cfc-a 
a panu da refenda dala. para o regme 5etnl·abenc 
Retmque-se a gut<~ de re,olh•mento encam•nhande>-a com 
cól)la desta sentença à AdminiStração PeMenc•~,.,. pa1a 
cumpomento 
Embora tendo a reeducando cumpndo o lap$0 temporal 
ex1gldo pela lei e náo viSlumbrando compabb•lldade do 
beneOCIO da Sllda 1empor~n• com os objetovos aa pena lhe 
rnposta pela sentença exeqúenda, sobreiUOo em face oa 
natureza do crime - trifiCO de ontoiJ)ecentes - esse pratiCado 
nas praças publicas da Cidade. onde a mesma v1sava apenas o 
lucro 11!cll, sem qualquer preocupaçao com suas vitimas e 
suas famlllas. pessoas essas desp1ovldas das necessánas 
ouentaçOes oara combat~la fato que me leva. SOb os 
ausp1coos do art 123 111 dl referida lei, lndeferor-lhe o gozo de 
tal benefiCIO 
Designo o DIA 7 DE JANEIRO DE 2009. ÀS 8h45mln., pa1a 
audiênaa de admoeslaç.1o das novas cond•ções co regune de 
pena a cu~nr. requ-s1tando sua apresentaçao 

Pubhque-se Reg>Strot-se lntunem-se 

Pfoc»sso,.... 010009/2008 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
A 'MP A 
Parte R6 ALAN SILVA DE SOUSA 
Advogado KLEBER ASSIS • 3682PI 
Rohnas processuais' Nesta data faço os oresenles autos com 
y,sta ao Advogado do reeducando, para. em 5 das adotar as 
provlc!6nc•as necessarias para anáhsl de progress.1o de 
regome encam•nhendo comprovanle d endereço alua;tzado 
cana de emprego e comprov~ e matrfc.Jia esaller 
contado a panor da n~mação 

Processo N° 01000912006 · AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Re ALAN SILVA DE SOUSA 
Advogado KLEBER ASSIS • 3682PI 
Despacho/OecisAo IniCialmente deve a Secretana jUStificar as 
razOes do apensamenlo a estes autos sindicànc1a n • 
29912007-CD. de 2011212007. quando estes autos somente 
foram distribuídos em 121212008, e não aos autos n • 
g 072/2007, que se achava em curso. observaooo ainda se 
nao foi neles apreciada. 

Quanto a Porta11a n• 112/08-COLPE, de 1gf9t'2006. Que 
noticia falta grave conubstanclada em crime grave, determino 
que seja requlsHado do dlfetor do estabeleCimento penal 
informações sobre a instauração da pisAo em flagrante eJou 
Inquérito poliCial. remelendo cópia desses a este Jurzo. para 
os rons de JUS!Iftcaç~ na audi6ncoa de 2211012008 

lntmem-se o advogado do 1eeducando e o MP 

Cumpra-se 

Processo N< 01000912006 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte AutOfa. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Re ALAN SILVA DE SOUSA 
Advogado; KLEBER ASSIS - 3682PI 
Despacho/Oecosao Expeça-se mandado judicial ao d11etor do 
eslabelecomenlo penal. soloal8ndo Informações sobre a 
onstauraçAo de flag1ante dehlo e/ou de lnquén1o poUcoal para 
apuração da tentat•va de homiCidlo experimentada pelos 
reeducandos EDMILSON BRAGA DE SOUZA e RAIMUNDO 
BRASIL GOMt::S LAZAM!: confo1me portaria n • 
11?/08-COLPE/IAPEN e exames pe11cial$ que 1n1egram essa 
ordem. 

06-se ~ooa ao d órgêo do M101St~r10 Público com assemo 
re5'e Juizo para os fins de m1ster 

Ano sare a Slndlcàncoa n • •78108-CO. após a chegada das 
m'onnaç6es 

ln~r em-se 

Processo N° O 1005812006 • AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Aulora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré MAX WILLIAN AZEVEDO PAES 
Advogado ELVA FATIMA DE SOUZA GOMES · 349AP 
OespachoiOeclsAo Defiro VIstas i Advogada conalrtulda pelo 
prazo de OS (Cinco) dl8s med18nle carglf dos autos 

Processo N~ 010100/200R- ACÃO DF' EXECL'(' ~<0 PEN.-.. 



Macaoá 20.01 .2009 

Parte Autora· MINISTERIO PUBLICO 00 ESTADO 00 
AMAPA 
Parte Ré· DARIO OE CASTRO LEITE 
Advogado MARA CHRISTIAN SILVA DE SOUSA- 1340AP 
Sentença Des~gno audiência admon1tóna para o d1a 
18/1212008, as 10:30 horas. a ser reahzada neste Juizo. Com 
suporte no Que que d1spõem os arts t22 e 123 da LEP. 
havendo certidão favorável nos autos. concedo SAlDA 
TEMPORARIA ao reeduundo até a data da refenda audienc10. 
para o fm de prov1denciar matncuta escolar. o que deve ser 
comprovado em Juizo Expeça-se desde logo autonzaçao 
JUdtCiat 

Re!tfique-se a gUla de recolhimento encaminhando-a a 
Admtmsuaçao PeMenCJ~na para cumpnmento desta deosao. 

PubliQue-se lnbmem-se e Cumpra-se 

Processo N' 01010912008 -AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO 00 ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré WAGNER FORTUNA TO MEDEIROS 
Advogado GIRLENE TEIXEIRA GOMES - nRAP 
Parte Ré WAGNER FORTUNA TO MEDEIR 
Despacho/Oectsão Dê-se v1stas as p !fpara.Jl>I"'Tesfllçao 
sobre o documento JUntado é ft 44 s, ~m con~1us+s 
Processo N' 01010912008 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Par1e Autora MINISTERID PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré WAGNER FORTUNA TO MEDEIROS 
Advogado GIRlENE TEIXEIRA GOMES - 778AP 
Parte Ré WAGNER FORTUNA TO MEDEIROS 
Sentença Retatóno 
Tratam os autos de carta de execuçao de 
sentença penal de condenaçao 1mposta ao reeducando 
WAGNER FORTUNA TO MEDEIROS. por 1nfraçao ao art. 157 
§ 2° 11. do Cód~go Panal. da penas de anos e 4 meses de 
ectusão. ma1s as acessónas a serem cumpndas no regome 

SEMI-ABERTO. que deu ortgem ã guia de recolhrmento de ft. 
24 atraves da qual fiCou atermada a data de 3/912008 para 
provava I progressão de reg1me 

O drretor do IAPEN a•estou. através da cerlidão referenClada, 
lls 47/48. ter o reeducando bom comportamento e aptidão ao 
conviv1o sociaL 
Embora estando asslstrdo por advogado constrtuido, fls 
32134. a assiStente JUiidtca do IAPEN. requereu a Juntada dos 
documentos de lden~ficaçao pessoal. de endereço pessoal e 
comprovaçao de iminente aliv1dade laboral licita. requisrtos 
legais necessáriOs à 1nserçAo no regrme aberto 
O d órgao do Minrstério P~blico, manifestou-se h n. 56 

Neste Juizo e oportunidade, não ha regrstros de que responde 
a outlos processos cnrntnaiS ou faltas disCiplinares. 

Relatados. OECIDO: 

tn,cralmente, descabe a assistênCia da OEFENAP, 
rniCialmenle por está o reeducando sendo ass1s11do por 
advogado const~uido Por ~m. porque a mesma Já postulou os 
benefloos lega1s em seu favor. 

Oe rgual modo. não VISlumbro razOes plauslvers para 
conclusão dos autos somente nesta data. quando já estavam 
aptos desde 7/1112008 
Conforme avaliaçao psrcossocial e mannestaçao do diretor do 
estabelecrmento penal, o reeducando não registra 
transgressões disciplinares ou noticra de que esteJa 
respondendo a novo cnme. apresentando no perlodo de 
prova comportamento satisfatório e aptidao para oblençao do 
benefiCio da progressão. 
Oesse modo. vrslumbrando ter o reeducando preenchido as 
condrções exigidas peta ler para obtençao da progressão ao 
reg1me aberto-domiCiliar de cumprimento de pena rsto por ter 
cumpndo, segundo a gu1a de recolhimento refereooada. ma1s 
de 116 (um sexto) da pena lhe rmposta, além de outras 
condições exrgidas pela Lei, a concessão do benefiCIO se 
1mpõe 

ISSO POSTO. nos termos do art 66. 111. 'b', 112. 114, I. 11, 
ele art. 18, da Lei n • 7 210/84. concedo-lhe a progressão do 
reg1me, transfenndo-o, a partrr da refe11da data, para o reg1me 
aberto-domiciliar, assim o fazendo, por Inexistir no IAPEN local 
adequado para continuidade do cumprimento de sua pena, 
tampouco casa de albergado. o que exrge tomada de 
providências enérgicas JUnto ao Estado para o cump11mento 
efetivo da Le1 de Execuçao Penal- Art 203, § 2' -. norma esta 
que 1ama1s será cumprida espontaneamente pelo Estado 

Em conseqOéncia, na forma do art 115, da LEP determrno 
que ao reeduundo compareça. mensalmente. neste Juizo 
para rnformar seu endereço atualizado, alrvrdade laboraiS e 
frequêne>a escolar, estes com documentos hébeis. bem como 
entregar, por ocas1ao de suas apresentações futuras. nesta 
Secretana, 30 (trinta) garrafas Plástrcas de 2 l~ros. vazias. com 
tampa. de refngerantes. a fim de apoiar o programa de 
ressOCIBirzaçao dos demars reeducandos do IAPEN no 
'Projeto Tjolo Ecológico·. 

Oes>gno aud>enoa no DIA 25 DE NOVEMBRO D.F-1008. Áf>; 
9h45mrn . neste Juizo para admoestaç~o ft con~s 
a cama 

Por ostentar o reeducando bom co onam o. nos termos 
do art 122 e 123. I. 11 e 111. da L n.• 7 84, concedo-lhe 
salda tempor~na. até a data da u<l a. para participar de 
atÍIIidades que concorram para eterno ao convlv10 sooal. 

devendo ficar cons>gnado o comparec1mento na audiênCia. sob 
pena de revogaçao do beneficiO 

Re~fiQue-se a gu1a de recolhrmento, encamrnhando-a com 
cóp1a desta sen1ença à Adm1nrstraçao Penrtenciána para 
cumpnmento 

Desentranhe-se o pedido de fis 55 

Publtque-se Reg1slra-se Intimem-se 

Processo N'· 01013512008 -AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
Nt/IAPA 
Pane Ré JULIO DO CARMO CARVALHO OA SILVA 
OescachoJDec•são Chano o fa,to ã ordem. para REVOGAR a 

(DIÁRIO OFICIAL) 

deosao de fls. 72 e a autonzaçao JudiCial de saída temporána 
dela decorrente. haJa vista que o reeducando somente fará jus 
a tars beneficiOs legars a part11 do cumpromento de (1/4) um 
quarto da pena lhe mposta. em face de sua condrç4o de 
re'"ICidente. conforme gu~a de recolhimento de ns. 50 Ass1m 
sendo, por manffesta incompatibBidade dos beneficiOs 
requeridos com os objetivos da pena lhe imposta, bem como 
por nao ter cumpndo o lapso exigido pela Ler - Arts 37 e 123, 
11 e 111. da Le1 n.• 7.210/84 - é que ondefiro-lhe a pretensão. 
Ofloe-se sofiCitando a devoluçAo da aulorrzaçao jud1c•al, 
encamtnhando cópia deste para conehc1mento e c~enlifiuçao 
do reeducando. Intimem-se 

Processo N" 01018312008- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré. ANIE2EL DE SOUZA CARD020 
Advogado ANGELO SOTAO MONTEIRO- 480AP 
Agendamento de aud1éncra. Aud1êncoa agendada para o d1a 
2211212008 ás 08.00 

Processo N" 01022912008- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MtNISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré RODRIGO SAINT CLAIR MORAIS BARRETO 
Advogado ELOILSON AMORAS DA SILVA TÁVORA 
6APA 
DespachoJDec,sao lnrtime-se com urgência o advogado do 
reeducando cara comprovar 1mrnente TRABALHO LICITO e 
ENDEREÇO PESSOAL ATUALIZADO fora do cárcere c 
quttaçao das cenas acessórias 

Oesrgno o DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2008. AS 8h15mm, 
neste Juizo para admoestaçâo das condições de cumpnmento 
das penas unpostas. 

Comprovado endereço pessoal atualizado e a qurtaçao das 
penas acessónas. expeça-se autonzaçao JUdiCial de salda 
temporâ(ia até a data da aud>tnoa, neta consignando a 
int1maçao para comparecimento. 

Intimem-se. 

Processo N"" 01022912008- AÇÁO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré· ROORIGO SAINT CLAIR MORAIS BARRETO 
Advogado ELOILSON AMORAS DA SILVEIRA TAVORA-
6AAP 
Rotinas processuais CertifiCO que a gu1a de recolhrmento do 
regrme aberto for expedida e JUntada â 11. 2g. atermando final 
de pena para o dra 24/5/2010 

Processo N": 01025612008 -AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO EJTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré· FABIO MORAES DOS SANTOS 
Advogado: ORLANDO SOUTO VASCONCELOS 1330AP 
Agendamento de audiênciS Audtêncl3 agendad o.r~ n r1tA 
1111212008 ãs 09. 15 
Processo N• 01028612008- AÇÃO DE EXECUÇAO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO 00 ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré MANOEL PEDRO DE FREITAS CAETANO 
Advogado MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS - 670AP 
Oespacho/Decrsão Intime-se a defesa para atender o 
consignado na pnmeira parte do despacho de fl 46, para fins 
de retificaçao do endereço do reeducando 

Processo N,. 01033212008- AÇÃO PENAL PúBLICA 
Parte Autora MINISTERIO PUBUCO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré. EDUARDO JORGE DA ROCHA PINTO 
Advogado KARINA TORRES LIMA - 1134AP 
OespachoiOecisao: Os l<ludos apresentados nao demonstram 
o estado atual da s.aúde do reeducando e as hmrta~s e 
debilidades (v1sAo, locomoçao e outras) alegadas na peça de 
ns. 22125 Os exames e receitas anexados não sao 
conclusivos. 
Com efeito, Intime-se o patrono do reeducando para 
apresentar os documentos necessários a lazer prova das 
alegações. Para tanto. desde Jil defi"o a permrssao para o 
reeducando ser submetido a avaliação e tratamento em 
Hospitol EspectaUzado. mediante esco~a e de acordo com a 
necessidade. mediante avaNaçao da adm>nrstraçao 
penrtencoária. 

Com a JUntada de novos documentos. faça-se vrstas ao MP 

Processo N'" 01039212008- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: EUVALDO DOS SANTOS DE MELO 
Advogado: CARLOS EDUARDO MELLO SILVA- 224AP 
Despachoi!Jecisao· As Portarias n•s 08212008 e 102/08 
encontram-se dentro do prazo de apuraçao edm1nistrativa 
Com efeito. aguarde-se a audiêncra de juslmcaçao agendada 
para o d1a 15/t 212008 às 08horas. devendo a adm1n1straçao 
pemtenciáll3 ser rnformada para apresent;ar as respedrvas 
sindicâncias a tempo da audiência. 

Requtste-se o reeducando e >ntimen1-se as partes. 

Processo N". 01040912008- AÇÃO OE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte R~· JOEL TAVARES DAS NEVES 
Advogado: ARTHUR CÉZAR SOUZA OLIVEIRA- 1257AP 
OespachoiDeodo Tendo em vbta o contido nos arts 66, 111, 
111, parãgrafo unlco, e 118, todos da Le1 n• 7.210/84, e em 
face de n~o haver lnsurglmento das partes acerca dos cálculos 
de n. 47, HOMOLOGO-OS. para que surtam seus jurid1cos e 
legars efeijos. 
Expeça-se gula de recolhimento. encaminhando-a incont•nentl 
ao IAPEN-AP para execuçao da pena rmpos!a ao reeducando 
na forma da lei. bem como mandado de reoomendaçao do 
de lento na pnsao. em face da prétlca reiterada de crimes e em 
vrrtUde do reg1me fechado em que se encontra 
Dê-se ciência ao Representante Mmtstenat com assento neste 
Juizo. para os fins do art. 68. I. da mencoonada 181 
Em face da unlficaçao de penas procedida neste fe~o. no qual 
doravante var tramitar a execuçAo. suspendo o tramrte do 
processo em apenso, determinando sua temessa ao arqu1vo 
prOVISÓrio 
lntmem-se e cumpra-se. 
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Processo N" 01041612008- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora· MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Re OANILO DA SILVA GEMAQUE 
Advogado LUCIA MARIA LIMA OE ANDRADE- 512AP 
Sentença Em lace do exposto,nos termos do art 66, 111 "'b', 
1 12. 114, I, da Le1 n• 7 210/84. CONCEDO-lhe o d1re1to a 
progressão de regme, transferindo-o para o reg1me 
aberto-domiCiliar 

Em conseqOênc1a, na forma do art. 115. da LEP determrno 
que ao reeducando compareça, mensalmente neste Juizo 
para .nformar seu endereço. atrvrdade tabora•s e freqOénc1a 
escolar estes com documentos Mbets bem como entregar 
por ocaSião de suas apresentações futuras nesta Secretana 
30 (tnntar garrafas plâslicas de 2 I tros. vazras, com tampa, em 
bom estado, de refngerantes, a fim de promover R 
ressooahzaçao dos demaJs reeducandos do IAPEN-AP, no 
·prOJeto T~olo Ecológtco" 

Desogno audlénc~a admoMóna para o d1a 08101/2009 as 
09 45 horas. a ser reabzada neste Juizo Com suporte no que 
d1spOem os arts 122 e 123 da lEP CONCEDO SAlDA 
TEMPORARIA ao reeducando até a data da refenda audténcoa 
para o fim de VISitO a seus tamiuares e para consegu' 
matncula em estabeloomento ofioat de ens>no. o que devera 
ser comprovado em Juizo Expeça-se desde 1ogo autorrzaçao 
IUdtCJal e 1nt1me-se o reeducando para comparec1merito no 
refenoo ato 

Rebfique-se a gura de recothmento encam1nhando-a a 
Admtntstraçao Pemtenoárta para cumpumenlo desta decrsao 

Publique-se lntomem-se e Cumpra-se 

Processo N' 010416/2008 ·AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMIAPA 
Parte Ré DANILO DA SILVA GEMAQUE 
Advogado JOSE AUGUSTO PEREIRA CARDOSO- 'LAP 
DespachoiDecisAo Consaonte a gu1a de recolhimento 
aiCOsteda a ft. 40 dos autos. o reeducando somente var atender 
o requ,srto obtetivo indtspensavel a progressão ao reglma 
aberto. no dia 0711212008. quando entao lera cumprido o 
minimo de 1/6 (um sexto) da pena que lhe foi Imposta 
Assim, verificando a ausência do requrMo ob)8hvo exiglddo 
pelo art 112 da lEP. indeluo o pedido de progressao de 
regrme prisiOnal formulado pela defesa (ft 45148) 
lnt1mem·se 

Processo N': 01041612008- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré OANILO DA SILVA GEMAOUE 
Advogado LUCIA MARIA LIMA DE ANDRADE- 512AP 
Oespacho/Oec1sao· A1nda ausente o requ1S1to objetivo 
rndrspensável a progressão de regrme. beneficto atermado 
para o d1a 07/t 212008 (ft 40). Por oportuno e havendo certidão 
de comportamento favoravel acostada aos autos (fl. 73). com 
suporte nos arts 122 e 123 da LEP, DEFIRO ao reeducando 
SAlDA TEMPORÁRIA por 07 (sete) dras. para v1stta a seus 
famHiares. bem como para comprovar em Jurzo proposta de 
imrnente emprego liCJto com firma reconheada em cartório. 
visando sua Mura 1nserçao no regtme aberto-domiCiliar 
Todav1a, a respeciiVa autonzaçao tudlcial FICA 
CONDICIONADA à juntada aos autos de declaração firmada 
pelo btular do comprovante de endereço acostedo à ft 70 
tnt1mem-se 

Processo N" 01042612008- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Re MARCIO RODRIGUES DA SILVA 
Advogado. LUCIDEA PORTAL MELO 0E CARVALHO 
1196AP 
Agendamento de audi!ncia: Aud1t!nc'a age~ para o dra 
16/0112009 as 10·15 

Processo N• 010460/2008- AÇÃO DE ExECUÇÃO PENAL 
Parte Autora. MINJSTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMIAPA 
Pane Ré. JUNIOR PANTOJA DO AMARAL 
Advogado LUCIVALDO NASCIMENTO DA COSTA • 
1228AP 
Sentença· Designo AUDII:NCIA ADMONITÓRIA para o dia 
0511212008, ás 10 30 horas. a ser reatr.zada no IAPEN 
RequtSrle·se a apresentaçao do reeducando 

Publique-se. lntomem-se Cumpra-se 

Processo N"" 010466/2008- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Pane Autora. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré FÁBIO ALVES DA SILVA 
Advogado· MAURICIO SILVA PEREIRA- 979AP 
Sentença. Em face do exposto. nos termos do art 66. 111. 'b' 
112. da Lei n• 7 210184. concedo-lhe. por conseguinte o 
dlletto A progress~o do regome transfenndo-o. a partu da 
referida data. para o regime semi-aberto. 

DEFIRO atnda o pagamento das penalidades acessórias em 
parcelas IguaiS e sucessrvas. nao Inferiores a Y. (L.m quarto) do 
salâno mlnimo. 

Retifique-se a gula de recolhrmento, encam1nhando-a a 
Adm1nistraçAo Penrtenclána para o cumprimento desta 
sentença. 

Oesrgno AUDitNCIA ADMONITÓRIA para o dta 0610212009 
ãs 09·45 horas, a ser reat1zada no IAPEN Requ1srte-se a 
apresentaçao do reeducando para ace~â~as 

Para fins de Muro defenmento de saída temporária e em 
w1ude da rernodéncra. proceda novos cálculos para definu a 
data em que o reeducando atendera o requiSito ob)811Vo de 1/4 
(um quarto) do cumprlfllento da pena, haja vrsta o aparente 
equivoco da data consignada na QUIS de recolhimento de n 42 
v 

Publique-se Reg1slre-se Intimem-se 

Processo N•· 01050012008- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 00 
A MAPA 
Parte Ré ERO:RTON LEÃO COSTA 



Maca á 20.01.2009 

Advogado LUCIO FABIO VIEIRA FERREIRA- 669AP 
Sentença Destgno AUDIIÕ~CIA ADMONITúRIA para o doa 
1911212008, às 10 00 horas. a ser realizada no IAPEN 
Requosrle-se a actesentação do reeducando 

Publoque-se lntlll\em-se Cumpra-se 

Processo N" 01052912008- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Pane Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Parte Ré. JOEL PAfiiA SANCHES 
Advogado JOSÉ AUGUSTO PEREIRA CARDOSO - LAP 
Sentença Relatóroo 

Tratam-se os autos de cana de execuçllo 
de sentença pena de condenação &mposta ao reeducando 
JOEL PAIVA SANCHES por onfração ao art t57 § :ZO 11. e a" 
163. Parágrafo unoco. do Cocflgo Penal, que cumpre penas 
nestes autos de 5 ano e 10 meses de 111clusllo. a se• cumpnda 
no 111gme SEMI-ABERTO que deu orogem é gula de 
recolhomento de n 42 através da aual fiCOII atermada a data 
para provével progress~o de regme no doa 14/t112008 

Neste Juizo e oportunodade nAo hé reg1stros de que responde 
a outros processos cron1na1s ou fahas doSCiphnares 

O d retor do IAPEN atestou. através da certldao referenoada 
f.s 43/45. ter o reeducando bom comportamento e aptidão ao 
convnno soo. 

O d órgAo do Monostéroo PubliCO, maMestou-se às fl 46 
Embora havendo d•re~o aos benefiCIOS lega,s a assiStência 
JUI'id•ca do IAPEN nlo comprovou os req~s1os legaiS para 
lnserçlo do tlleducando no regrme aberto - a1s 18. 23. VI e 
114 I e 11, da LEP - CUJa om1ss!o causa excesso 
desnecessano de execução 

Relatados DECIDO 

Conforme avaliação psiCOssocoal e man1festaçao do d~relor do 
estabelecomemo penal. o reeducando nao regiStra 
transgress6es doscop~nares ou noiJcoa de que esteJa 
respondendo a novo ct•me apresentando no periodo de 
p1011a comportamento tõat1sfatór10 e apbd:io para obtenção do 
beneflcoo da progresdo 
Desse modo. vislumbrando ter o reeducando preenchido u 
cond1ções exogrdas pela te· para obtenção da progressAo ao 
negome aberto-domiCI~ar de cvmpr mento de pena •Sto por ter 
cumprido segundo a guoa de recolhimento referenc ada 1/6 
fum sexto) da pena lhe mposla em 14/1112008 além de 
outras cond1ç6es eXIgodas pela Le1. a concessllo do beneflcoo 
se 1m~ 

ISSO POSTO. nos termos do an. 66. 111. 'b" t12. r 14, 1 e 11, 
c/c art. 18, da Lei n • 7 210/84, concedo-lhe o dlle•to a 
progressão do regime. transferindo-o, a part11 da refenda data. 
para o regime aberto-don·uc11iar_ asstm o fazendo por 
onex•st6ncoa de Casa de Albergado no Estado CUJa provldêncoa 
1amars será efetuada pelo agente estatal espontaneamente 
na o obstante o diSposto no art 203, § :ZO da Lo n • 7 210/84 

Em consequénc~a, na forma do art 115, da LEP determ1no 
que ao reeducando compareça. mensalmente neste Juizo 
para 1nformar seu endereço aruahz&do. at1vldade laboraos e 
freqúéncoa escolar. estes com documentos Mbeos bem como 
entregar, por ocasoão de suas apresentações futuras. nesta 
Secretana 30 (trinta) garrafas plâst1cas de 2 litros, vazias. com 
tamr.a, de refrigerantes, a hm de apooar o programa de 
ressocoaltzação dos demaiS reeducandos do IAPEN no 
Prqeto Tijolo EcológiCO' 

Oesogno aud1éncía no DIA 13 DE SETEMBRO DE 2008, AS 
8h45mln , neste .Mzo. pera admoestação das COndições 
a coma 

lnt1me-se para comprovaçAo de ENDEREÇO PESSOA 
ATUALIZADO e TRABALHO LICITO. al6 a "'fenda data. sob 
pena de revogaçlo da pnsão domiCiliar 

RetrfiQue-se a gu.a de recolhmanto. encam•nt\Ando-a 
cópia dest. sen!ença 11 Admon/Sir~ção 
cumpnmento 

~~~ )~t\\! 
PubliQue-se Reg1stre-se lntmem-se, i Ol\ L., . ... 

Processo N•· 01053812008 • AÇAO OE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MIHISTERJO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Re DEIJACY DOS SANTOS DE AZEVEDO 
Advogado. HELa,.NA GAZEL TEIXEIRA- 6076PA 
Agendamento de IIJdllooa Audi6nc:ia egendada par• o diA 
27M 112008 b 09:00 

Processo N" 01053gf2008- AÇAO DE EX!ÕCUÇÃO PENAL 
Parte Autora: MINISTERIO PliBLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Pal18 Ré ODINALDO DA SILVA PANTOJA 
Advogado· UBIRATAN RODRIGUES DA SILVA- 1383AP 
Despacho/Decisão Em face do contido na r decodo de ft 
54155 e do documento de n 56. n3o havendo Ululo executóriO 
v3hdo ao cumpnmento da carta de sentença. SUSPENDO a 
execução ali! uherior deliberação do Juizo de orogem, a quom 
deve ser remeliefas as re lendas peço~s com este despacho 
par3 conhecomento 

lnbmem-se 

Processo N" 01055612008- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte AutO<a MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AH.APA 
Parte Ré RIMERSON BARBOSA OE FREITAS 
Advogado LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO -
525AP 
Agendamento de audlêncoa Audiência agendada para o doa 
191ttl2008 as 11 00 

Processo N• 01058412008 - AÇ!i.O DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 

•t •'"'A 
.. \MMr"M. 

Parte Re TONfi/AL WANZELER SALDANHA 
Ad•ogado WALDELI GOUVEIA RODRIGUES - 245AP 
DespachoiDeGis1o. Intimem-se 3/nda par;, comprovação de 
endereço pessoal atualizado e matricula escola que llé 
fre<;uentar 
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Processo N" 01062612008- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré JOSUE FERREIRA CARDOSO 
Advogado KLEBER NASCIMENTO ASSIS· 1111AP 
Agendamento de audo6ncta Aud~ncoa agendada para o d•a 
18/1212008 as 09 00 

Processo N" 01062612008- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré JOSUE FERREIRA CARDOSO 
Advogado KLEBER NASCIMENTO ASSIS- 1111AP 
Despac~o/Dec1S!Io Def11o o pagamento das penalidades 
acessonas em parce:as n1o tnfenorcs a 1l4 do sal•no m1n1mo 
na forma do que dl!)6a o art 168 da . EP Desogne-se 
aud énc•a admoO/Iona para a 1mposoçao das cond ções do 
regnne aberto e mt me-se o reeducando para comoaracomento. 
com a advenêncoa de oue na data designada deve apresentar 
err. Juizo comprovante de trabalho ou proposta de tmrnente 
emprego liCito lnt1mem-se 

Processo N" 01065712008 AÇAO DE EXECUÇÃO PENAL 
Pane Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte R6 ROSINILOA TAVARES DE OLIVEIRA 
Advogado DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO 
AMAPA - 999999999AP 
Sentença DesiQno audoêncoa para admoestação das novas 
cond1Ç6es do reg1me de pena a cvmpnr no DIA 17 DE 
DEZEMBRO DE 2008, ÁS 8h00mon no IAPEN ~ 
Em face ao que d1spõe o art 123. I e 111. da L n • 7 210/84, 
concedo-tne uldas temporárias programadas. elo prazo de 
7(sete) das para VISita aos seus fam1hares e partiCipar de 
abv/Ciades que concorram para seu retomo ao co vivo soclal 

Processo N' Ot065912008- AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré JOÃO RODR GUES DE SOUZA FILHO 
Advogado CELINA ALMEIDA DE SOUZA- 622AP 
Rotinas processua1s Certofoco que faço VIStas dos eutos a 
Advogada do reeducando. para man1festação. em face da 
tuntada da gu.a de recolhomento do regltne fechado é fl 37 

Processo N° 01065912003 • AÇAO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Re JOÃO RODRIGUES DE SOUZA FILHO 
Advogado CELINA ALMEIDA DE SOUZA - 622AP 
Sentença Relatóno 

Trata-se de execução penal de condenaçao imposta JOÃO 
RODRIGUES DE SOUZA FILHO. por 1nfraçào ao art 33. da 
Le1 n • 11 3-43/2006 or1unda do Juizo de oogem. fts 2313-4 que 
ompós ao reeducando as penas de 1 ano e 8 meses de 
reclusão maiS penas acessónas a senem cumpridas no 
reg1me FECHADO. orlgrnando a gu1a da recolhimento de ft 37 
onde fiCOu atermada a data de 419/2008. para prov3vel 
concess~o dos benefrCJos lega1s 

Esdareço que o beneflcoo somente esta sendo aprecoado 
nesta Oportunidade em face da avat1açao de comportamento 
ter sido apresentada em 17111/2008 
O doretor do estabelecimento penal atestou. alraves da 
certidao de ns 47 e das 10forma~s pns10na1s de fts 48. ter o 
reeducando bom comportamento e apbd3o ao convfv10 soctal 
Neste Juízo nao há regrstros de ante~dentes cnmínaís ou de 
faltaS diSciplinares QUe 1mpeçam a COnoesdo do benefiCIO 
Através de seu advogada constrtufda comprovou lden1tf1cação 
pesscoal e endereço atualizado 
O d órgao do M1nostério Publoeo, manlestou-se 3 n 38 

Relatados DECIDO 

Conforme avaliação psoçossocoal e manofestaç~ do d iretor do 
estabelecomento penal. o reeducando nlo reg1s1ta 
transgreS$6eS dr..ciplirlatas ou " otlcoa de que esteJa 
respondendo a no'o crime apresentando no perfOdo de 
prova comportamento satiSfatóriO e aptodlo para o•tenÇêo do 
benefício da progressl o, reoquositos que n6o foram ••erados 
llé entlo 
Desse modo vislumbrlndo ter o reeducando prnnchldo as 
condrçlMis exogidas pele le1 para o d,..110 ao beneficio 11!10 por 
ter cumpndo, segundo a deçrs,ão referenciada, m•11 de 2/5 
(doia quonlos) da pena após o IniCIO do perlodo de prova, al~m 
de oulras cond•r;6es exçldas pela L... a conoen.to do 
beneliao nesta data se mp6e 
POSTO ISSO, nos termos do art 66. 111, "b", 112 d• Le1 n • 
7 210/84, concedo-lhe • progrM;$30 do regorne. ttanslenndo-o, 
a parttr da refenda data, pera o regme sem-..berló 
Retrfique-se a gula de reoolhlmento. eneaminh&nclo-a. com 
cópll desta de<:4ao, • Admirli$tnoçlo Penlta~*• pata 
cumprmento. a rom de que promova a lrln•feofncil do 
reeducando para pavothlo adequado ao seu reQJme de 
ctJmprimento de pena 
Em faca ao que d1s~ os arts 123. I e Jll, da Lei n.• 7.210/84, 
concedo-lhe salda tempor~na pelo prazo de 7(sete) dias, para 
v1s ta aos seus tam1t.ares e partlcopar de alívldades que 
concorram para seu retorno ao convíviO social 
Designo audiência para admoestação das novas cond1ç6es do 
regime de pena a cvmprir no DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2008. 
AS 8h15mln. no IAPEN 

Comprovado endereço atualizado exoeca-se autonzação 
Judrcial 

Publique-se ReaiStre-se Intimem-se 
Processo N" 010680/2008- AÇ!i.O DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MtNISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Parte Ré PAULO ROBERTO MACIEL DOS SANTOS 
Advogado LANA PATRICIA MONTEIRO DE SOUZA -
1260AP 
Sentença 
Desogno aud1éncoa admonrtóroa para o dia 1311112008. h 
09 15 horas. a ser reahzada neste Juizo 

Com supor1e nos arts. 122 e 123 da LEP, concedo SAlDA 
TEMPORÁRIA •o reeducando até a data da relenda aud16nc;a 
Expeça se desde logo autorozação JudiC/11 

Retof~que-se a gu/3 de recolh1mento encaminhando-a a 
adm1nrstrac.to peMenc:íéna para cumprimento desta decosto 
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Pubfoque-se lntmem-se Cumpra-se 

Processo N' 01076912008 -AÇAO DE EXECUÇÃO PENAL 
Parte Autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré SANDRO SUARES DE Olfi/EIRA 
Advogado KLEBER NASCIMENTO ASSIS- 1111AP 
Despacho/DecosAo. O fato notiCiado b ns 2112~. por se• 
considerado cnme dOloso. ensa1a aa sanções deco~tentes do 
art 52. c/c art 1 18. I. da Ler n • 7 210/84 sobretudo para 
preservação da ontegrldade f1soca e psiCOiogoca da v;t.ma 

Expeça-se mandado de re:omendação na pnsAo sObretudo 
para o cumpromento das normas diSCipl·nares decorrentes da 
Ler de ExectJçAo Penal (arts 44 e seguontes) 

Ofic.e-se ao d Orgao do MP representante • fls 2t.'1~ • ~ara 
Que rerneta a este Ju120 ct>Pta do lermo c rcJnstaotando qae 
JUd!oa:IZOl.l o tato cnmmoso na refenc!a Comarca 

Se"' pre,u zo do cumpr mento do despaCho de 1•s 20 de 
1 1212008 des gno aud ~rc.a oe 1 st~tcaçao para o D•A 21 DE 
JANEIRO DE 2008 ÃS 8ht5mon, o IAPEN 

Intimem-se 

MACAPA.Oe ae -oro do 2009 

Varas e Secretarias do Interior 

Oiapoque 11 
VARA UNICA OE OIAPOQUE DA COJ.IARCA OE otAPOOUE 

AV BARÃO 00 RIO BRAHC(\ 17 CENTRO- CEP· 68980000 

EDITAl. DE CITAÇÃO- PflOCEOIMENTO ORDINÁRIO 

Prazo 30 dias 

IQftHIEICACÃQ DO~ 

Processo w. 0083 t612008 SUPRIMENTO DE OUTORGA 
PATERNA PARA EMISSÃO DE 
PASSAPORTE 

Porte Auoora P L A DA S 
Resp legal E S A OOS.S 
Advogodo A. E DE O. N. r - 1370AP 
Porte R6 P S l DA S. 

Clt~ da pane r .. quo •• enconlro arualmente em klgar 
Incerto e nao sabdo, paro os termos do preoente açjo e. querendo, 
contestar o(s) pedldo(s) no prozo de 15 (quinze) cb>. com a ad..erttncta 
de que, se nlo o ftzef. presumtr·se~ verdadeetos os taws 1f1M::tAadas 
pela por1B auoora (art 3 t9 do CPC) 

~çOES COMPI.EMENTARES 

R tu 
Ende<oço: 

P.WlO SERGIO LOPES DA SLVA 
Em local ,_.no e nAo sabido 

Fll>eçAo: LY..OAlVA LOPES DA SILVA E CARlOS 
CHAVES OA SILVA 
SOlTEiRO 
BB.E:U -PA 

DE OW'OOUE da eom.,. de 
UE. ""' • AV BARÃO 00 RIO 

I, 
VARA UNICA DE OIAPOOUE'- DA COI.IARCA DE 0/APOOUE 

AV IIARÁO 00 RIO BRANCO. 17 CEIITRO- CEP 689110000 

EOIT AI. DE INTIW.ÇÃO - INTERDIÇÃO 

Prazo. 20dOIS 

~CAQ PQ PROCESSO 

Prooesso N' 0059t0r2008 -CURATElA 
P-Au1ora MARINETE DA Sll VA CABRAl. 
Jo. ogado JOSE MAAIA OE DEUS E Slt9A- $<17AP 

• Ré OERVAliNA DA SilVA LOBA TO 

O MM Jutz do Dlr8;1D em exerclcoo n- JUIZo torno pul>tieo 
a"" P'OCHSSO em epigrafe foi dec:Wada a n~e<d.ção da pomo ré 
ab.lt ldent flcada. cons!ando cY respectJva sentença as CIU'NS <1a 
nt ;!o a l<t.nLIIea;âo dO(I) curador(o) e os lrnrtes da ""'"""" 
conforme menciOnadO a segtMI " 

ltilllBioiACO~S CQMPI.EME.~IABES~ 

CURADOR/CAUSA DA INTEROIÇ}.OIUMITES DA CUFIATFLA 
CURADORA W.RiNETE DA SilVA ~8RA1. 
CAUSA DA INTEROIÇÃO EM RAZÃO DA OEFIC't;.NCI.\ 

MENTAL COMPROVADA NO PROCESSO 
LIMITES DA CURA TE~ . REPRESENTARÁ A 

CUBATE~DA EM TODOS OS ATOS DA VIDA CMl 



Maca á 20.01 .2009 

Autor: 
Enderoço: 

MARINETE DA·SILVA CABRAL 

RUA COARACV 

Cl' 
CPF· 

Ftliaçtlo: 

NUN ES.241.CENTR0.01APOOUEAP.68980000 
235889 • SSPiAP 

481742.4e2·15 

DERVALINA DA SILVA LOBA TO E JOS~ 
HAIL TON CABRAL 

Est.CMI: SOLTEIRO 
Ot.Nasdmento· 

Naturalidade: 

2.4f1 1/1974 

AMAPÁ - AP 

Prof.ssão· DO LAR 

RétJ. 
Enderêço: 

DERVAU~ DA SILVA LOBA TO 

RUA PRESIDENTE KENNEDY .. 751.CENTRO.OI 
APOQUEAP.68980000. 

C I: 239249 • SSP/AP 
Fíliaçao: 

DtNasdmento: 

DEOBLANDIAA MADURE IRA DA Sll VA E 
DARIO GOMES DA SILVA LOBA TO 

13/03/1%0 

Naturalidade. 
Profissao· 

MACAPA .AP 

DO LAfl 

SEDE DO JUIZO· VARA UNICA DE OIAPODUE da Comarca de 
0 \APOOUE. Fórum de OIA UE. sito a AV. BARÃO DO RIO 
BRANCO. 17. CENTRO· · ~P. 6 980000 r ()-C) ~ 

O N(ISCIMENTO DA COSTA 

-===-~· · -~ 
stério Público 

Estadual 

®(@raclor Geral de J.ustiga -] 
Márcio Augusto Allves . .. _ 

Po rtaria o• 857-CG/PGJ. de 10 de outubro de 2008. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições legais, e tendo 
em vista o rlispo~to no~ 11.11.igos 2°. inciso ll, e 56, inciso I, 
letrn ~ t· , da I.<:i Complcmco1ru· Es tadual n. • 009, de 28 de 
dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

CONCEDER a Dr". LINDALVA GOMES JARDINA, 
Promotora de Justiça de entrltncia final, titular da 
Promotoria de Justiça cotn ntribuiçõcs ~rantc a 2• Vara 
Ctvel e de l'aundn Püblica da Comarca de Santana, licenças 
compensatórias referentes a plantões cu.mpriclos em periodos 
de recessos forenses. confonne Cenidão CO/ PGJ, de 
09/10/2008. 

Publique se. dê-se ci~nc:i~ e cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 
JUSTIÇA, em MacapA-IIP, l O d" outubro de 2008. 

r:l~~. ~ ~uador-G~raldeJustico 

ERRATA 

Portar ia n.' 860-CG/PGJ, lO de ou1Uhro d< 2008. 
Dr'. KUS!OMAR LOPF.S OI AS CARDOSO 

0:-IDESE Lt: 
" ... no pe.riodo de 14 • J 111012008 

LI:IA-SE: 
" .. nos pcriodus 1.k 14 a- 17, 20 a 24, e de 28 a 

J 1110'2008 ... " 

Publ ique-se. dê-se ciência e cumpra-se 

ERRATA 

Pnrt.ria n.' !.129-CG/PGJ. 16 de rlezembro de 2008 
Dr" FÁBIA ;\ILCI SAI'iTANA DE SOl'ZA 
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OKDESt:LÊ: 
" ... no período de 20/12/2008 a 061112009 ... ·• 

Lt:IA,~F.: • 
" ... no per lodo de I' a 06/112009 .. : · 

Pub l ique-s~ . de-se cil!ncia c cumpra-se, 

DE GA BIN!:TI:: DO PROC:l:RAOOK· 
·m M•capá-AP. ) I de dC'Lcmbru uc 200R. 

·; ~RRA~~~ 
Promotora di! Justiça 

C h~/< dr Gab1nm :PGJ · 

Portaria n."I.I5(1.CG/PGJ, dt 17 dt dutmbro dt 2008: 

O PROCURADOR-GERAL DE J USTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. no uso das atribu1ções leg::~i~. c tendo em 
vista o disrosto nos artigos 2". inc•so 11, e 58, inciso I. lctrí\ "!"', da. Lei 
Complcment:<r ES1•dual n.' 009, de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

ALTERAR, em pAlie. a Portaria n• I 07412008-CGIPGJ. 
designando os Promotores de Ju.stiç:t do MinistéJio PUblico do Estado 
do Amapá. para cumprirem plantão no rccocsso fonnse do exerddu dr: 
2008. fUlS respectivas Comarcas e V:tr3.S, no perlodo de 20/1212008 n 
061\l l/2009, confo!m• abaixo. 

PROMOTORIAS DE Jt:STIÇ.\ DE EI\TIÜNCL\ 111NAL 
COMARCA Dt: MACAPÁ 

Dr. RI Pn'tHEIW Df" OUV!JRA 
Dr. Al.B~InO UI PINt*JRO Df OUVt:IRA 

Ort. F!à'í:Ã'Nu.a SAHTÂNA DE sou lA 
Or. HAROLDO JOStOE AJUtUDA FRANCO - 5 e 6/lf20Q9 

~- FÃBlANnC SANTANA Of SOUZA 

Or. H.U.OLDO JOSi DIE AM.UDA rMJIICO • S c 6Jll2009 

l'V••• O,•. NEUU lllOtMUGUU e.ARIOSA 

Or. HAI\OLOO JOSÉ DE MJUJOA FUIWCO- Se fi/ 112009 

Clf4'. NEIJU kOOAJGIJ(S U~IOSA 
DI". HAROlDO l OSt DE AllA.UOA fiU.NC:O - Se tJlfl009 

ll======o-.~=0.=,"'. =o;fÁê"-BIA NILC SANTANA Of SOUZA 

s:• vara ~- NE\Jl.A ROOfUGUlS 11.4111:10$4 
Dt. HAROlOOJOst DE AAAUOA fAAH~ - 5 e_ 6/l/2009 . . _ 

Dr4'. 1t05EH.AAYCAROOSODE AHOIU.DE ... omGtortl de 
.. _lp;lla 

Ciwis e Ot.tn.is 
-PICC 

Of. WVtiEA OW.RTf PlfNAF<IkT 

Df. LAÍIIlClO H. MI!NOE$ • 2?/12/2008 a S!ln009 
0~. FÚIA NnQ $,OI! SOUZA · 29/12/2005 • Sflf2009 

PROMOTORIAS Ot: JUSTIÇA DE Ei'iTRÁNCIA FINAL 

COMARCA DE SAXTANA 

o..~- do htrhnhio 
P\lbUco, da Cld1ct.il t do 

Con611mkfor 
~- SiLVIA Df soUu u:_ru 

.... . .. 7 .·.· · -·~ 
PROHOfOR'(A ) 

PROMOTORIAS DE J IJSTIÇA DE F.I\'TR,\NCIA f.\' ICIA L 

COMARCAS DO INTERIOR 

GABIXETE DO PROCt:RADOR-GERAI. nF. 
JUSTIÇA. em Macapô-AP, 17 de d<7.emhro de 2008. 

G~ CIO A~ 
urado,.-Geral dt Ju.rlif!__ 

Porlari• n•. 1.079-CG/PGJ. de Ol dc dcztn1bro dt 2008. 

O PROCliRADOR-Gt:RAL 0 1: JUSTIÇA DO 
ESTADO DO A"APÁ, no uso das Mrtbuiçôcs lecaiS, c lendo cm 
vista o disposto nos anigos 2 .. , inciso 11. e 58, inciso 1: lcua ·•r·. c.Ja Lei 
Complementar Esrodual n.' 009. uc 28 de de><m~ro de 1994, 

CONSIDERANDO a ncce.sidadc de m estabelecido 
escala de plant:lo dos Promotores de: Justiça que BILUi m na Comar~.:a da 
Crtpalal, nos dias em que não houver expediente forense c, 
diariamente. após o encerramento deste: 

RESOI.VF.: 

1 • .... DESIGNA H 05 Promotores de Ju!l.tlça com a1ribuições 
na Comarca de: Macop!-AP, constan tes no .ane-xo I desta portaria. para 
cumpmcm os plan1õcs '"' epl&rn fc. no peuodo de 2011212008 a 
1'/712009 
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11 . RECOMEKDAR aos Promotores de Jusw;a or• 
designados. que permaneçam na Comarca durante os plantões, e 
comuniquem àJõ Secretarias das Promotorias de Justiça e do Fórum, 
para conhecimento pri\·io. c por escrito às autoridndes judiciári as c: 
pol ic iais. seus endereços residenciais e M0

S de telefones. 

Publique.sc:, d~·SC: ci~ ncia e cumpra·sc. 

GA,BINETE DO PROCUKADOR-GERAI. nF. 
J liST I ~',\. em MaeapA·AP. 02 d< dezem~ro de 200! 

C~-; 
~1.~RC'JOA~ 

_.__- "'Prvt:l•mdor··(iual di: .lu.mca 

Ant.\·o I 

ESCALA DE rLt\l'fl ÁO • f'ROMOTORF.S DF: JliSTIÇ, \ DA 
COMAilCA DE MACAP,\ 

Perlodo: l 0/llll008 a 1•1712009. 

TELEFONE Ct:LULAR DO (A) PLANTONISTA: 8117-8032 

PRCJMO"ioR (A) PUN'TONlSTA • • PEIÚOOO 

~ONSO ZAMPA 20 i11 25/12n008 
Dr. ERALDO AFONSO ZAMPA 26/12/2005 l l 0/l{N;e 
C. EAA!.OOAI'ONSO,..MPA Olo 00/ 1/looi. ::~ 
~~BER ctiAATE PENMORT 091 1 o0 11. ~1/l./~l=--~ Or. Jto\AACO vAlãúo VAlf 005 SANTOS 'I vn 

-o;:-RJcÃ!tOO CRlSPlNO GOJ-'ES 15 1 17/I/J009 
Or. AlBERTO a.J PINHEIRÕCf: a.I\IETAA 18 a 20/1/201':l9 

~=~=s~ ·!~:~z~~=-·-
Or ... HAAtCEI.IA C:»>PEi0 DE~~ 27 a 29/1/2009 

f'"':::.'.:,·::;:IIO=SEr<""'AA::!Y','CNUXJSO:':;:::i-:Of~M:C:IlAAOf=~----t--';3~:~;11&~~~~= _ 
h~~~~~ACWTO 0S a 07/V2fm 
Or ... B.DETE SILVA AGUIAA 03 a 10/2J2rnJ '(;;i: Gl.ÁI...C!A PCIU'lNO ~t.tiES CRISPINO tl t ll/112009 
Or. EDfAGE~OOABR.EU · - · 11.116/2/2009 

~ã fEllPE MENEZES QA SII.VA jl.tltQ~ tf â"J9nf2tm 
Or. "'AA<Xl A.NT'Cf(IO VICC'ffi: 20 a 22/2/]009 
Or•,_~_QJEDES Õt; ~Df!~OS -~J f 2S/1~~-

~~~:H~==~ ·- ~~ : ~~~=-
Or.IUCAROOXJSiRRRtiR.A - - Ota 06/312009 _ 

~~~::~~~~~A~:n _ ---T~~-
~dotuCM.SGONÇALVES~Etrr- . l )a iS/l/2003 _ 

{')". U61RAJAAA 'I.Al!._h.~ ~lNA 16 o1 11!Jlnoo9 

~~~~:~~ SAAiOS ~~: ~;~~ 
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Publicações Diversas 11 

CERAMICA TRAMONTIN LTDA -ME 

Torna Publico que recebeu da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente- SEMA, a Licença de Instalação 
(LI) n° 000112009. destina-se a implantação das 
obras de construçao de uma olaria que 
desenvolvera as atividades de fabricação de telhas. 
tiJOlos e outros artigos de barro cozido no 
empreendimento loca lizado na rodovia ·Macapá
Mazagao. n• 21 0 Distrito do Anauerapucu 
Municioio de Santana. ' 

CERÂMICA TRAMONTIN LTDA - ME 
Torna Publico que requereu a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente - SEMA, a Licença de Operaçao 
(LO) para atividade de extração, transporte e 
beneficiamento de argila no empreendimento 
localizado na Rodovia Macapâ -Mazagão, n• 2 10 
Distnto de Anaueraoucu. Municio1o de Santana 
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ÁGUAS DA AMAZONIA LTDA 
Torna Publico que recebeu da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente - SEMA. a Licença Prévia n° 
0007/2006 com validade de 180 para atividade de 
engarrafamento e gaseifoc..?ç.ão .-:. ~.;a mineral, no 
empreendimento localiz?.ec r.a rodovia BR 156 -
sem numero ramal do Curralinho, Municipio de 
Macapâ. 

R. CAETANO DEALMEIDA-EPP 
Torna Publico que recebeu da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente - SEMA, a Licença de Operação 
(l. O.) N° 01 8612007, para transportes de 
combustrvel em MacaOáiAP. 

l' US'fll S.\0 1.\Z.\RO l.TIU 
1 on-1:t pUhlio:n qu~ rett~""' d" So..Tcl~'~ ct.; l:.•l.ldo do ~leio 
.\ mh•cn1c: • sr~ l.\, :t l<cnm:3Çiv d."t l.i.Jenç=- .Jc 'Jt)(:t":ll.;.\.•. pe~'l 
I"""'' doe ~ (o! ~11:1 ,. ,,..... \ "'"'da ' \ 'WI..j•l ,1..: CC\mbu~~;I Í\l:t• .: 
l.ul'lrilic:tnh.-s ... ihuh~, a Rua .~ dilA.nn P inlo p,:n:1r:.. n" I HJl Omnll 
SAtJ L 17JU'. ~h~CJI"IÍ •. • \I' 

~~,/,//-:.... ~~·"'- " 
Comarca da Capital do Estado do Amapá 

11 Circunscrição 

E DI ! AI, 

PATRICIA PORPINO NUNES, Oficial Substituta 

do Registro de Imóveis "Eioy Nunes· da comarca de 

Macapá, capital do Estado do Ama~. FAZ SABER, que 

foi requerida por parte da Rodobens Administradora de 

Consórcios ltda .. empresa com sede em Belém-PA. na 

Avenida Murchid Homsi n•. 1.404, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n• 51.855. 71610001-{)1 , a intimação de WAL T 

DISNEY PAMPLONA LEAL, brasileiro, solteiro, 

professor, portador do RG n•. 099400 SSPIPA e CPF n•. 

400.768.902·44, residente · e domiciliada nesta cidade a 
Avenida Mãe Luzia, n•. 839. bairro Laguinho. para 

efetuar. neste Registro de Imóveis, situado à Avenida 

Ernestino Borges, n•. 923, bairro cent. dl, telefone n• 

3223-4888, com horário de funcionamento das 08:00h às 

17:00h, o pagamento da importência de RS-5.249,31 

(Cinco Mil, Duzentos e Quarenta e Nove e Trinta 

Centavos) sujeita à atualização monetária, aos juros de 

mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo 

pagamento, correspondente és parcelas 79• a 841 , em 

atraso e decorrentes da alienação fiduciária, nos termos 

da Lei n•. 9.514197, devidamente registrada neste Ofício 

Extrajudicial, sob n•. 04, na Matricule n•. 16.417, do Uvro 

n•. 2 de Registro Geral, deste Oficio Extrajudicial. 

O pagamento da quantia supramencionada e 

demais encargos definidos no parágrafo 1° do artigo 26 

da Lei n•. 9.51 4197, deverá ser efetuado no prazo 

improrrogável de quinze (15) d~a a contar do primeiro 

dia útil seguinte ao do aperfeiçoamento da Intimação, 

que se dará a partir da terceira publicaçao deste ed~al. 

Nao ~aga a importância devida, bem como as 

prestações que se vencerem até a data do pagamento e 

demais encargos contratuais e legais. além das 

despesas de cobrança e de intimaçao, promover-se-á o 

registro da consolidação da propriedade, nos termos do 

artigo n•. 26 da Lei 9.514/97. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

( 

PORTARIA llt: .'1.0 0021 DE 12 DE JANEIRO DE 2009. 
O GERF.Nn: ll l:lilONAl DE AllMINISTilAÇÀO DO 

MNIST~IUO D-' F4ZE.'III-' NO ESTADO DO AMAPÁ. no uso 
de suas AtribuJçOe~ oonft rtdls ~1:1 Port•r'l• N.0 540. d~ 2R de 
nn'·emlvo óc 2007, puhlir•d• no n.O.l. . óc lO de novccnbtv dd007. 
( h."ndn em ,·ista o d•spos:.u no Art. 2° da Porleri• SRH/MP N° 
21 21 . dt 13 n(Wf'mbro de 2007. c c.:onnckr:tndn a competência que lhe 
iOt ddcgada oo caput do mesn10 das~~uuw-u le""l 

RI:SOLVE: 

l-Conceder ProtrusJo f• • tio111l llnrllnatel. na forma do 
disposto no Ar1~ !3. inciso I. Porágrafo 1' , da Loo n.• 11.344 de 08 de 
\tlembro de 2006. • servidora MARIZt:TE GONÇALVES I)A 
!\II.VA. Mwicula Slapr 2nlOJ04, ocupante do corao d< rrnrruor 
dt Ensino dt I' • 1' GraUJ, do Quodro de Pessoal do Exoinlo 
Território Feder.~l do Alllap•. 

11-0 erei!o fmaroeoro dooonml< da ophcoçllo desta Ponaroa. 
v1 ur~ ft3 tbrma ahoixn >e:ct(ICada 

Da --

!-,-,..,c-::-::,..,.-::-:-:=~"'Cl•s .. JNlve.cl r=-7~7'~"-1-;m~~ ... 1) /l .. -

Esta Porwia entra em 

Carlos Guilh 

rORTARIA DE N.• 0022 DE IJ DE JANEIRO DF. 2009. 
O C:F.Rf.l\'TE REGIONAl DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MINI~'TtRIO DA FA7,1\NDA 1\'0 ESTADO DO A:I>IAPÁ . no usa 
dt suas atnbuiçOcs conferidas pelo Art I" da Portaria SPO..V.\1F a.• 
~- de 28 de no,·cmbro ~c 2007. puhlocodo no OiiriO Ofoco•l da 
lJn1lo n • 210. de 30 de nuvcmbro dt: 2007, e tendo em \'1"* o 
dt~~n no 1\n 2t do Portaria SH.W'MP. nc 212l . de ll novembro de 
2007. publo<ada no l)oolrio Ofoc10l do Unolo n' 221, de 19 de 
no-..cmbt'o de 2007. tendo em vistíl o que consta no rr~ n • 
287 J0.07ll )&'200~·68 

RfSUJ.\IE: 

CO:'<CEDER O ARO'IO DE PERMANtNCJ.'\, no:o 
rerrnos do Mt. J', pa....,.fo r• da Emendo Cooso nucoonal n• 41, 
Pul>heoda no DO.U ~e 31.12.2003. • servido12 J\.11\RANil 
CONCEIÇÃO IIARROS CAVALCANTE, ocupono. do eorso de 
Auiliar de ' rOAU~ Moerletol• Siapr 1064847, C las>e •s•, Podrâ<> 
" 111". pçrt<:ncente ao Quodro Pessool do Extinto Territó110 Fed•n~l 
do Amapâ. lotada na Srcntar da N.tuha t:s t•du1l, com cfcuos 
finD nceiros a contar de jM · d 009 

t!sr. Portaria e 1 data de su:~ publi~o no 
Doh:lim ~c Pes.ool 

Carlos G c Ollvtlra dt Mdo 
f, rcnlc R~ional 

PORTARIA m : N.• 00%3 DE 13 DE J-':-IEIRO DE 2009. 
O C:tRf..'ITI\ RF.GIONAJ. l)f. AD~HNISTRAÇÁO no 

MINJSTÉIUO DA ··Azt::ND.\ NO ESTADO DO AMAI' Á . no uso 
de suas aoribu"""' confendos pelo An. I' do l'orlorla SrOoVMF o.• 
Me, de 28 de novembro de 2007. publicada no Oiãno Ofocoal do 
Unato n. no. de 30 dt novembro de 2{XJI, e lendo em >1Sta o 
disposto no An 2' doo Portllrio SRI I/MP, n• 2121, ~· 13 novembro de 
2007, pubhcacb nu Diário Ofoc iol da Uniolo n' 221, dt IQ de 
novecnbro de 2007. 

RESOLVE: 

Conceder 6 C'.AROLIJ\'A SOIIZ-' UMF.IRA DA 
SILVEIRA. o Awdloo Fune12l no •alor dt RS 3.066.0) (Tr<s Mil. 
Sessenta c Sen Reais c ·r rts Crntaxos). correspondente a um m6 da 
remuncraçlo do( a) «·scr•idor(a) LUZIA SOUZA DA SIL VI!: IRA, 
OC:UJ'Inl< do <ors<> de AGF.l\IE AnMJ IIôiSTRATJVO, Cla.sS< "S". 
P•drlo •m•. ~o qual eru OCuputll< (•li,·o). M•trlculu Siape 1015716. 
.,.:rtcnoentc ao Quadro de PcS>Oal do Ex-TOfri!ório Md<r•l do Amapó. 
kMada na Stcrttarll de Eatado da 11nçlo, tilcc1d1 no J1a 25 de 
novernbtode2008,(Procc...,n. I 1712009-01) 

r ORTARIA DE N." 0014 DE 14 DE.IANEIRO Dt2009. 
O GERENTE RtGIO:'<AL DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MINISTl:RIO U:\ t'AZt:.,UA NO I:STADO 1>0 A:I>IAI'Á , no uso 
de 'u:u A.tribuiço~ conferidas ptk> Art Jót da Porta r ia SPOA/MF n.0 

~40, de 2~ de novembro dt 2007, poblicada no Oulroo Ofocial da 
tJniln n • 230. de l O de nO\'t:mbro de 2007, e lendo em vist! o 
drsposru no Art. 2' d."l'o<tui• SRHIM1, n• llll._.de I) novanbru de 
2007, publieoda no Diiroo OJicial da Unilo n• 221. de 19 de 
novtrnbro de 2007. 

IU:.SOLVt:: 

Conceder 6 C'.ARLOS ALBERTO MACIF.I , DF. 
VIUIENA, o Auxlho Funeral no valor de RS 2.114.6Q (Do~> Md, 
Cento~ Qua&ora: ReaLS c Sessent3 c Nove Cent.avos). c:orrt"spondcntc 
a um mes da retnuneraç.So do ex·'Serv1dor apost'ntado t.'IANOt:L 
F AÇA.' liA DE ll llHENA, nrc do carso de Arlfr. CorpiJo t. 
Marteaarla. SIAP F. n.• 101 11 da Quadro de Pessoal do Ex· 
TmaWriu ftdcr..1l ~o Anwpd. Surct•ri• de Es1•do d• 
Educaçio, !illecido no daa .t iro de 2009. (Processo n.• 
I b4l9.00002ó/20011·94) 

C• r ios G•lll 
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PORTA RIA DE f\1.0 0015 DE 14 DE JANEIRO I)~ 2009. 
O GF.RF.NTf. IU.G IONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 

Ml'llS rtRJO DA J'AZJ::NDA :-10 ESTADO DO AMAPÁ, no ll<cl 

de suas atribuiçOes conrcndM pelo Art 1• da Por lar;. SPOJVMt' a .• 
~O. de 28 de novembro de 2007. publ.cad• '"' Ooárto Oroc~al lia 
Uni~» n • 230. de 30 de novembro de 2007, e. lendo em '-'ISt.a o 
dl~~ no An 2111 d:l Portatia SRHIMP, n° 2121 , de 1) novembro de 
2007. pul>head• no Domo Oliel:ll da Unulo n' 221, de 19 dt 
oovtmbro de 2007 

RESOLVt:: 

Arl.l ' -CONCJ::Ilt:R O ABO.'iO DE PERMANtNCIA. 
nos lermos do p;:tn\gmro ~· Art. 2•. da Emendo Constm .. :aonal n • •I 
de JQ de de1.embro de 200), publieodo no DOU de li 12.2003, • 
S<IYldont CARMEM lUCIA DO CAR:\10 LAC'ERDA. ocupa"lt 
do caJgo de Prof~uor c.lu Ensino Búiru du E.x·Ten-ilõrio .. Matncula 
Siapr 1011 t 18, Chlssc • D"'. N"'CI .. 401 ''. louuJa na St('r"thtri:~t df' 

nttdo da l!duraçJo. ~ 
f.o;ta Portrui3 cntT"a em \.' dn.ra dt sun publ•cnçllo no 

Guh:um de Pc~~l 
l'M rl o!l ( ;u ila.rr ou .. •rira d t M t ln ... 

Gf'rtn r tt~iuul 

l'ORT-'RIA DE 1\.0 OOJU DE 15 DE JAJ\'EIRO ll F. 2009. 
O GERF.I\TF. REGIONAL DE ADMINJ!rrRAÇÃO DO 

~JNISTERIO I)A I'AZEND,\ NO F.STADO UO AMAP,\ . no usu 
de SU.lS auihuiçOes coofcrtdas pelo Art. I' da Port1rt. ~PO . .VM ... n.0 

SolO, de 28 de no•eonb<o de 2007. publ icada no Doirio Ofociol do 
Un1to n.• 230. de lO de novembro de 2007. C· ttndu c:m V1~t3 o 
d1sposto no An 2• da Ponana SRHIMP. n• ltll . dc ll no"embro de 

2007, publocodo no DoiiiO or~eoal da Unil o n• 22 1. de 19 de 
n..wembro de 2007 

RESOLVE: 

Concc:der i ROSllDA MAC:IEL DO ESPIRJTO SANTO, 
o Auxilio Funcnl no valor de RS 2.164,29 (Doi• Mil. Cento e 
Se.\\tnta c Qualro Reais c Vinte e NO\'C Centavos), concspondtnte a 
um mr!s da rcmunen>çlo do(a) ex·scrvidorV) FKA.'«:ISCO 
CARMO DOS SANTOS, ocupante du c:u-ao de AGENTE OE 
PORTARIA, Cl;o,sse "S", Podrlo "111". do qual era ocupante (ooivo). 
Molri<:ulo Siapt 10171JO, pen.ncente 10 Quadro do Ex-Torritórin 
Federal do Arnopó, loladu na Stcr etario dt t:•r.do da Edouçlo, 
f•lecido no dia 12 de j:111tiro de 2009. (Processo n. • 
164)9 000042'2009-87) 

F.sta Pvrtana entr3 em yj de suo publlc~o no 
Uolcl11n de ?csSOAI 

Carlos Guil~er 

PORTARIA DE N.' OOJ I DE 15 DE J!\o'IEf'RO D[ 2009. 
O GERENTE REGIONAL UE ADMINISTRAÇ,\ 0 00 

MINISTtRJO DA FAZENDA NO ESTAOO DO -'MAPÁ . no usu 
de su.as atribuiçc"'6 C'On(emhts pelo Art I' d:1 Port•ri• ~POA/MF 11,0 

S40, dt 28 d< nnvtmb<o de 2007. puhlicada oo L>o:iro~ <liicial da 
UniAo n • 2j0, de 30 ck novembro de 2007, c le."''lll·n em vts:t:t o 
di•rns<o no Art. 2• do Pntunft SRHIMP, n• 2111 , <k lJ no•-.:mhro de 
2007, publicada no Do:ino Ofoc11l d• Un~n n' 221, de JY dt 
fh.-.q:mbm de Z007 

RESOLVE: 

Conccdtr i LIETE llA CKUZ E SIL\o'A BRAND,\0, o 
Au.dio Funerol no voloc de R$ 2 473,79 (Dois Mil, Quauocen~us e 
Scl<nl» < Trts Reais e Scoenu e N.,.,.-. Ccnl»vos). correspocodcnt< • 
um m da rmuncr.çio do(o) ex-setvidor(a) RF..NEDff O 
BRANDÃO DA SILVA, ocuponte do earao de AGF., 'TE Dt: 
UMPEZA E CONSF.RVAÇÃO. Classe "S". Podrlo " UI", do qual 
e111 ocupanre (ativo~ Motrleula Slapr 1016562, ptrtenoenle 110 Quadro 
do Jix-Territ6no Fedcnol do AmapA. IOilldo noo Scerrtuio dr I:Jtado 
da t~dutaçlo. faletido nn di1 2 de · eim de 2W), (PrOO!S.'IO n.• 
16439 00004112009-32). 

Es.t~ Ponatia cntn a dal4t! de SUJ. publie.ição no 
&lcoom ~< Pn.«>al 

Carlos Gu t Oliveira dt Mdo 
Gt •••• RteiNtl 

PORTARIA D~ N.• 00)4 DF. U DEJANEIRO nE 2009. 
O GF.RE:\'1'1: REr':!ONAI. DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MINil>'TÉRIO DA fAZENDA NO ESTADO DO AMAPÁ , no uso 
dt SUIS aoribuiçoln conftridt s po:lu An . I' da Portaria SrOAJMF o.• 
S40, de 28 de no.embro de 2007, publicada no Dii11o O!icoal do 
Uni-3("1 n • 230. de lO dt no"'ttnbro de 2007, e tendo em vtstJ o 
d•Sp(l')'to no Ar1 2' U.J Port:sna SRHIMP, n• 2 121, de I\ novt mbro dt" 
2007, publieoda no Ooiroo OfiCio! da Unatu n' 221 . dt 19 de 
ll<h'Cmbro c.!c 2007 

KESOLVE: 

CO:-õCW ER O t\00:-õO DE P[ RM.\Nt.NCIA, nos 
rcrmos do Art 2'. puAg.raro 5'. d3. Emenda Constnucional n • 41, 
oubh~Jda no D.O.U de 31 12.2003, ao sen·idor IRLO:\ N.\7.ARt 
SIQUEIRA ATAi:>F., ocupante do c.argu de Acrolt Scrv~o• 
t:octnhria, Ctas. .. "S", Padrlo "rtr·. MalricW. SIAPF. n.• 1009&39, 
lotado na Secntlrll d a E1tado • tnrra-tsrr•tur.JSCINF. lendo 
em,,.,. o l'rocc:sso n.• 28800 9- 17. 

Esta Portaria entra em datu de sua publit..-ação nu 
Boletim de Pessoal 

Carlos Goil~ 
· Gtr I~ Mteio•al 

PORTARL\ DE N.' OOJ~ DE I 5 DE JA!IIt:IRO DE 2009. 
O Gt:Kt:.IVfE REGIONAL DE ADMINil>'TRAÇÃO DO 

\I JNlSTt.RJO DA FAli:NDA 1\'0 ESTADO n o A.\tAfÁ , no uso 
..J • suas ;atnbuiço.es conferidas pclo Ar1 1' da ~orfarU SPOAIMF n.• 
S..?, de 28 de novembro dt 2007, publicada no L>olil io Olklll da 
Umào n 41 ~30. de 30 de ' novembro de 2007, e lendo em ... Jstill o 
d1 poo;to no AI1 2° da J•onaria SRI UMP, n• 2121 , de I; no..,e.mbto de. 
2007. publicada no Diário Ofocial da Unolo n• 221, de 19 de 
no'-.:mbto de 2007 

RESOLVE: 

Conceder. JOIHAS NOGUt:IRA H.\GEM CARDOSO. o 
Aux iloo f unerol no valor de RS 1.755,51 (Um M~. Setecentos e 
Cmqucmw c Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos), COtrcspondMlc: 
a um m~ de rc:munrraç~o do ex-servidot •]>Ostnllldo SEBASTIÃO 
HAGEM CARDOSO Fl l iiO, ocuponte do eor110 de A~tot< de 
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AI;,._ Agropt<driu, SIAPE n.• 101044 . do Quadro de P.:ssoal E•· 
T ""'uno Fe<kl'll du Amapi, f 1t . 'do di> 03 de janeiro de 2009, 
(Processo n ' l(o439000051120 I· 8) 

PORT,\RlA DE N.' 0036 DEIS DE JAI\l::lltO DE 21109. 
O GERENTE REC. lONAI. DF. ADMTNISTRAÇÃO DO 

MINISTt:RIO DA FAZENDA NO ESrAOO DO AMAP,\ , no uso 
d, suas atribuiç()cs confcrid:lS oelo An. J• da Po r1 aria SPOA./M F n.0 

540. de 28 de novembro de 2007, Jlllhlicoda no Di:irio Of~t i:ll do 
llnrilo n.' 230. de 30 de novembro ~c 2007, e lendo em vrsta o 
di:<po>IU no Arl ;z< da Portano SRH/MP, n' llll . de 13 novcmhro de 
2007, p11blicodo no l)inrin Oficio! do Uni~o n' 221. ~. 19 de 
novembro de 2007. 

,. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

r nncedt r a MARIA GORF.T~ TA\'ARI:S DOS S.\N I OS. 
o Auxiho Funeral nn valor de: tU 9.202.62 {Novr- M1l. l>uzenlos e 
DJis Reais e Sessenta c Dois Centavos), correspondente~ um mês de 
remunora;;lo do c..se!'tdor apos<n\ado A:"jTONIO PALIIF.TA 
TA VARt:S, ocupante cJu cargo de A tw l t dr rulicia Civi l Prinltira. 
SIAPE o.' 1021402, do Quadro ssool do Ex-'fcrrillirin Federal 
dn Amnpá, ralt:eido no dio 2 de • rode 2008. ll'rocessu n.' 
164J9.0000531200'J-ó7) 

CorlosGuil 

601,1.;-IUI DE PF.S.'iOALI\ .. 01 DE 30 DE J ANEJR02009 
PORTARIA DF. N.0 0019 DE 12 01: JANEIRO DE 2009. 

O GERENTE R( GIONi\L OE ,\ JHU:>JISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZEND.4 'O ESTADO DO AMAPÁ. no uso 
dt suas atribuiçtk.._ confatdss peb Porttria N.0 540. de 28 de 
novembro de: 2007, publicadn no U.O.U' .. de: 30 de novembro Ue 2007. 
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(' lt"n.1o e,., \'ISIII u disp.1S1o no .\rt. 2° da P\l rtaria SH:H.IMP No 
1121, de 13 no\'emhro dt 2007. e cC'Inst,kr.mdo l:l compeh.":ntl3 que lhe 
rot t.ldcgnda no r:.epur do mesrno tJtsposlll\'o legal. 

J-Conet.xkr PrO&rtsdu F'uadonal HoritootaVVtrtiul, a 
cattgona func)()nal de rrofusoru do Ensino Básico dos E.x
Ttrrir6rios, em CMformdade com dlSpostu no Decrcton_• 94.66418''. 
cumbinado com u anigo I :; c 14 da Lt: 1 li 344, de O& de setembro de 
2006. em consnndncia com o e~tnbelccidu no JWrllg.raiO 6° do nn. J 3H, 
d:.s. lc1 l i 784i2008. na forma do 1nc desta Por1ari.a, com dci los 
finuccim~ 11 contar de OI dr juci d 2009 

F'.sta Portari.l entrll em vi r d t o pubhc<'!çâo. 

ANEXO OA PORTARIA N• 0019GAB/GRAIAP/MF OE 12 OE JANEIRO OE 2009 

NOME 

Mo•• 

-~ . '"""''"" "'"""""· ""m•o ·- EFEITOS FINANCEIROS OE OI~M 

_ _ OA ClASSE HIVEL PARA_c;t.ASSE NIVEL .. 
DI 3 DI 4 - '• 

1----+ - - ---- ----
1-::.:..:.:.;.c:=-...j:_;A~a!sinda Costa Men9_es. _ _ _ 

Adelson Ferreira de Figueiredo,_ 
Adilson Fe~reira de Figueired·o· 
Adimar BarrétÕde Melo 
Adriana Ferreira da Silva Favaêho 
A ostinha Maria da Silva Penha 

-

---

DI -· DI - .. 
DI -
DI 

3 DI '!.__ -
3 DI .. L 
3 DI 4 _ 
3 DI r-L 

Albino Martins · - .. ·- - -· ·-- _ _ QL _ 3 _ ___ _ DI _ 
' 

_i_ 

- · 

·~=-+'A""'Ica~_v""'afquete Aragão .~rtx>Sâ' 
t---::.:..::..==-4~5i!f1ery Galvão Ra.~e:;:;lo _ _ _ 
1-~==- Alànéia Leal Barata. _ _ _ _ _ 
1-"-?."='="~ Ãldenice Pantqja Ferreira 

Aldinete da Cruz . .:B~rr:.::'to:_ _ _ _ 
Aldo Fernandes diJ_;:.S:!!.ilv,a,__ __ _ 
Alice Dias Read 
Aline Concei ::o- de Pinho Vidal 
Almira Brito da Costa --' 

1.017504 Alrianl Alves Santarém 
lOBB809 Ana Cláudia de Souza Ferreira-· 
io='l~67.30;-::B:-f'A~n""a-::a07eã de Brito Silva --

·· - . 
. -

----

-

-·--

- . .. 
- -
--. 

- -
·-- .-. 

r---º1 3 DI ~ 
. • DI 3 ,DI 4 . 

···- DI 3 _pl 4 
DI 3 ·- DI 4 
DI 3 .. DI 4 
DI 3 .. DI 4 
DI 3 DI 4 -
DI 3 DI 4 
DI - ~ DI 4 
DI - -L DI 4 --
DI 3 DI 4 
DI 3 

·~ 
DI 4 

DI DI 4_ . 
I---'1~0~17~2~2BH~An~a.Cr(stina Rodrigues~ Silva 
1-1:.:0:.=1::.63:.:0:::9--f-A!_!?._Cristina Silva _Pires Uma 

·-- - ·--- L .. .. DI 
DI 

-1-
3 DI 4 
3 ~I 4 

1017576 Ana da Silva Uma 
1016310 Ana do Sôc:"o"'r-"'ro~M'-a-,ch,...a_d,...o-=Férreira 

t--l:"::0-'-16o-:lc-::o-=-s -~-,A...:.nado Socorro Ramos Má9ave 

1\na Lidia Távora G~~~ . 
1-~"'=='7.;'--IAna Lúcia Oliveira Pereira ---

Ã~a Lúcia Santos GÜedes 
f.-!."'-'"'-"'""--l~n-~J..úcia Silva da síi~a·.----
1-::.o..;;.:,;..=--tAna Maria Corrêa Barbosa __ _ 

Ana Maria Costa Coelho 
f-~:.:,.:;:.=-:--tÃnã.Maria da Cruz cardÔso 

Ana Maria laf!!il!,!,!ão~D~ia~s,__ __ _ 

'7-"-':-:"'"'--fA.,::n.:.::a'-'M'-=ar7ia Le:::-it,e""R, a::..m:-::o<.::s:---::c-
t--::.~=-::..;...+A"'n·~ ~·lariÚ'icanço de Sena ~~:nos 

Al]a Maria Ribeiro Gabriel 

--· 

.. -

-· 
--- -

-
.. 

. --
-·-.. , __ 

. 
Ana Rosa Pican o de Souza Correa 
Ana Ruth da Ponte Medeiros 

-- . 

.. 
Ana Socorro da Silva Arrelia 

!---==::=:'~A.::.:n=-a ='Te::::lma Reis Nast 
Ana Zenefd."-e""v""id"'e~ir"'a:>._ _ _ _ _ 

f-:.:..:=-=-+::.:.::.= 
Aneth Maciel dos Santq,s_ . ..... -

s Ari ela do Carmo N!!!)~S fl_qs Santo 
An ela Maria Br,!!gét_da Costa 
An ela Maria da Luz de Matos 

1--:="~""--+'A:!!.n"'to""n""ia.,.,_Afen.car de Lima 

.. 

Ant~~la da Silva Fernarides 
---. 

s 

-· -

A'iaóio 
1-'-=-"-=""- Antol)ia das Graças de Souza Ramo 

Antonia do Socorro Nascimenm..de 
Antonio carlos Barata Lobato 
Antonio carlos Oliveira da s·iivâ 

' 

----

-·-· 
Arcilene Franca Trindade 

1--:~~"'-f'A="-r~lete da· Silva Corrêa Paiva 
~ -

__ ,, . 

- = 

- - · 
- -·-

o 

---
--

-
... 

Leite 

--· 
.. 

. --

-

.J 
-· 

-

-·-----

DI .3 DI 4 
DI .. 3 DI 4 .. -
DI . 3 DI .__.L 
DI -- 3 DI - ~. -
DI -· 3 DI 1 
DI . - 3 DI 4 . 

~=-
DI DI 4 
DI ' DI 4,_, 
DI DI 4 
DI -.- . -1- 3 DI .. 4_ 
9J 3 DI . .. L 
DI 3 DI ·- I~ 
DI 3 DL 4 
DI 3 DI 4 - -
DI 3 DI 4 

~:. :·. + 3 DI 4 
4 ~ DI 

DI 3 DI 4_ 
DI 3 DI 4 __ ,, 
DI 3 DI . ~ . 
DI 3 DI _,.4_ 
DI 3 DI - _4_ 
DI __ _ 3 DI 4 
DI - 3 Dl 4 
DI 3 DI 4 
DI .. I _! - - DI 4 
DI DI 4 
DI - 3 !-- DI 4 

DI 3 DI 4 

DI 3 DI 4 

DI 3 DI - _ 4_ 
DI 3 DI ~ - -- o __ _QL ·- DI 4 

.QI 3 Q.I __ I~ 
DI --3 DI _L 
DI 3 DI 4 
DI 3 DI -~ DI 

' I-
3 DI L 

DI 3 DI f---L 
DI 3 . DI ·- _ 4_ 
DI _3 DI 4 _ 

DI 3 DI - j---1.._ -
DI 3 DI 4 ·- . 
DI 3 DI --~ 
DI 3 DI r--1-
Dl 3 DI 4 
DI 3 DI 4 - -
DI 3 DI I~ _QL=-· _!__L DI ___ 'l _ _ 
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r-J-03JlPc::5""6_1+ea"""-!.r!..!.m!.!Jit,.a_,G~o""n""za,_,g"'a...:d)!!a~s!!i l~v~a!__ DI -.,-1 -=-3 -,,r---D-I----.---4--• 
1017361 ICarmozina de Almeida Viana -----·----·----. ,r---::D~I--II--:3!__+--~DI:!.__+___J4'--l 

l--t--=- t"'o="'1'-=7-='7'='2"ê'8-+l_ça•"""r·!.!.olin.a- de Jes~s Leite Nunes -- --- - _-I --_--:D'7I--LI--'3:--ti---'D"''I'---+-----'l4'-l 

._!917331 ICatia Regi:1a da Cos ta Pinto ~ DI j ;3 ~ DDII 
4
4 

1-1~0<-.!1'-:':7--':-74--"9"--,1--"c"--c·r-:íll.- . .., , í:.rma Rodriq ues_d_o=-s-:Sa--:-:--_n_t_os ___ -_-_-_-__ ----+------_-_-__,=-D:---I --J-7---t----~---1----'-------l 
1017640 ce:..-:: Maria ASSUil_Ção - DI DI I 4 
1066800 Cé lia Maria Carneiro Pereira Batista DI _ I 3 l_ Dl I 4 

~1~0~1~6~3~28~+C~e~·l i~o~M~a~c~ie,~l·~~-~-~------·------t-~D~I~--~-~3-t-- Dl __ --_ L_ 4 
t-7:10:.:6:=-:1:-:7:-:9---;-4-;-C:::e:"l7'ita"'---"'E"::st~e"-:fa:-:n-'--'ia"'--"Co=st"=a'-:'L,e._,a:.:..l _______ ____ _ 1- - --"D'--'-I- -1- 3 _QI I 4 

1017744 Christovão Pinto de Oliveira DI 3 DI 4 
r-;-:1 0:--:1:-:8:--:'0~0-::-9--fC::;I>;-au"-'d7.e=-'-n~ii;-_;V~a'71es~::=G-"!.u!.lrj'~ião~-----------------lf-- -'D:<!I __ -1----'3"-- !-- DI 4 
r---JQ1713_2_ Oáudia_d_? Menez~s f3ri~- ------------ DI 3 DI 4 
~~329 /ç:táu~~- Santo~.t:'l.a.ci~ l . .. _____ ------+---- ---::D,__,_I __ l--_,3,__-+------'D~I.___+------"4'--l 
t-""10':-'1'-::7:-':7-'é6-:'-6-rC::'I""a""ud,_,i""n"'-a -"d'-"o'::'N~a,__,s,_,c!!.imcce,__,n_,_,t,o _ ____________ 1 ___ DI __ 3_ DI 4 
l-1~0<-.!1':'::7.=.13:.:3"---11--::a::-'e""-'id,_,e'-'-'M-':-ar'--'-i --'--'R"--'i be=ir-::-o__,L,e"'lt""-e ::--;--:---:-:--:-:--------+--~D~I _ _ 3 I . ___ DI 4 

1017134 Cleomar Jurema ferreira Del Castillo DI 3 DI _4 _ 

l--~~1~0~. 1~4=l~9L4-+~=!~eo~n~e~i~d""a~~~i l~v~a~Be~n~ja~m~i~m-------------_------/ ---'D~I.___+-~3--I--~D~I---I-~4~~ 10 17739 Oeonice Boraes Almeida ~ DI 3 DI 4 
1017740 Cleusa Ba rbosa Lobato _ 1- •• Q=--.1 ---t--"'3'-----+-- ---"D'--"I- ---t----'-4---l 
1039290 Clóvis Cortes da Cruz ·- DI 3 DI 4 

,_1Q16;3.l.L_ _Çreuza Maria Gonçalves Braqa DI 3 _ __QI 4 
_ 10163).2 lcreJ,I@)iO.dé!J :i_amar Rodr]gues DI 3 DI 4 

1016113 Crispim Monte7ir'""o-=d-;-o-'--'s""s"'a·'"'n7to""s=-----------+---'D><-I~-+--.:<3'--+- - DI 4 
- -... "'-------t-- --""_.__- +-----"''---l---"'-'--- --l---'-

1017548 Cristina Ma ria Martins de Matos ----+-- --=D'-'-I--1----'3'---+-----"D"-'I'--- +-----'4---1 
1017015 Da lva Lúcia Maciel Tolosa Goncalves _ ___,D~I __ l--_,3~+--------'D~I!-.._-!----'l4'-l 
~21ª- Da lva Miranda d::;o:...:::Ca::-.:.:rm:=o-------------+----""D~I- __ 3 DI 4 
~9-180 1 5 IDa-l~aci- do Socorro Martins ~ DI 3 DI 4 
___J._Q17011 Damázio De Lima Bastos _ --"'D~I ---t- ""'3'---+----"D'-'-I_---J _.....1___ 

10 17357 Damiana Rodrigl!_eS q,agêl_s__ DI _ --=3-+--~D"'I _ _ _ 1 __ 4_,___-l 
1017631 Daniel Correa da Cruz __ _ DI _ 3_ .. DI 4 

_1018021_ _Darcy Ramos Corrêa _ DI 3 DI 4 
1053724 Darlv Martins Mendes ___ --------1- ___ Ql_ - -+---73- t---'D::<-:1:- _ _1._ 
1018060 David Alves Pedrada DI _ J ___ DI 4 

_ 1017392 Delma Maria Sarme nto Correia __ DI _ 3 DI 4 
!017018 IDemetria Ramos de Castro _ ----1------'D~I...__+-~3---l _pi 4 

=!?14360_ Ipenise de Oliveira Souza _ DI __ J
3 

J~~- DI 4 
1013919 ! De~e ,Gama Corrê a ___ ___ DI DI 4 
1016219 Denise Maria Ferreira DI 3 DI ]_~ 
-~017563 _ Q~9J1[Cia Bgdrigues da Silva DI 3 _DI .. ... 4 

1073304 Deusamira Pantoia Oliveira DI __ :- ;!_ __ _ _ QI 4 
_ 1017013 __ _Diana Socorro _Lea l Barreto DI 3 _ _D!_ _ _ ~ 

1017012 Diane te Campos Farias DI 3 DI _ _'L_ _ 
1017019 Dild lene Costa S~a Scl}y~tersch i!Z _ _ . ___ DI 3 DI L 

~1,77'!§.. ~!lma M~ia de ~uza NOSY~ra . ~--·---t----'D"'I"----+--=3-+---=D:.o.I _ _ +-_4__,_____, 
1016116 Dilza das Dores da Silva Trindade DI _ _._] __ ___ DI 4 
1016117 Dinae lma <..c Pa ula Ferre ira Nunes DI 3 _Q.I ______ __1_ 

1 O 170 17 Dloma r Fe Santos da Cr!,!,L___ _. ·- ... _ . ---t----'D""I'---+--"-3~+-----=D.:..I - - t-- 4-'---l 
1---~10~7~2~3~2~6-r.D~i~rc~e~le~n~e~M~ac~h~a~d~o~Tua~v~a~re=s~N~a~s~c~im~e~n~t,o__________ _ _D~I'---+-~3-+--~D~I--+--4--':--~ 

1017454 Dominqas Ribeiro de Souza DI 3 DI 4 
l---1~0!,;1~7.t..7~2~2-rD~o""r-"'a~ci~d"-!:e'"'J"-!:es~u=-s .:::S~ilv~a~-------------II---'D~l _ I ·-3

3 
__ =:_, - - DDil 4 

,.__1016335 Dqr~cJI)da_ Nunes ºªm~----·---~-------1---'D~I---J-.:!---f------'~- _ _ _1 __ 
f----~06~~-gora_ !ic~ Mar:tins Loba_~ d-ª Silv~ _ ·---------1---'D~I'----+--7-3-1-----:'D-'-I --l- _1 
l-1::c0:..:1:.:4-=-5~48-:--t'D:-'o::.:r~ca~s=--d=-o~s=--S=-a=-n.:..:~:=o=-s -'-M='e:.;.;lo=---- - ------- -----11-----"DI_ 3 DI 4 
1---""10:'-'1~6~2~2~0-r.D~o~r~ied~s~o~n~M_,_,a~ro~tue~s~C~o~s~t~a------------1----~DL_ . __ ?3 _~--~D~I'----t-----'4--l 
_j.Q16~21_ D__9.r:gyelinda i=elo Lol!.r:e"-'r-"'o'-------------+---'D~I:-----t---"'-+--- _QI_ _ __ 4 _ 
___J.QP.Q1_4 __ Quclva ldo San~_!!_Da,____,_,R,od..,-::-:-riQ""tu,_,e=s'--------------t----:D'7I--1--:3:--t-----=DI 

1016222 Dulclnéia de Oliveira Castro _. ·-· __ ------+---=D~I - --t'---"'3'-----+----"D'--'-I--+----'--f 
1016084 Durva l Martins de Freitas -- DI' 3 DI 
~1?016 Durvã tina -Frm Gomes - -- - . ...... -- ------t----=D~I--t---=3'--+-----"DO.:I'---+---=---

-- - ---'~--+-----"':=__--+--'--1 

1-7'1 0=-:1;.:;6~0'=9-=7-+E:=-'c'i-'IIT-d=:a~J-=-ar:,:d::.:im..;,:_:B~a:::;r-=-bo-=-sa=.--------- _ _ _ -':'D=-I ----11----:'3'-----t-- -:D'-::I- -+---'---f 
1016095 Eddy De Souza Gonçalves __ Dl. _ ___ 

1 
__ 3:o---t-- - =-D._I --t---'---t 

1014529 Ediane Cruz E Silva Valente f-- D,_I __ -ii----=3'--+-----=D~I---t----'--1 
1016096 Ed ileusa das Chagas Silva Souza DI _ r- ~ ----=D'-'-r- -+---'------1 
1017359 Edimilson Soares de.J:1orais ____ --·---·------+----=D'-'-I--1-- L ,_ ·---"D'-"-1--+----'----l 
1017347 Edineide do Rosário Batista _ ___ DI 3 DI 

1---1~0~1~7--=3~4~8-rE~d~in~e~id~e~R~o~ch~a~D-=a~m~a~sc~e~n~o'--------~-------------r--~DL_. --~ DI 
10 16230 Edmllson Ferreira Martins DI _ _ _]__ --t-- --=D'-'1- -+---'---t 

1--1016225_. E.Qna Cri~~i.na de Souza Brandão DI -l. _ DI 
_ 19!§f._2.§_ /Edna De Albua ueraue Tavares DI ~ __ DI 

1017142 Edna Furti!Ç!Q.D_e_AIDJ~idª- _ __ DI 3 1- _ Q! ---t--'----l 
1016228 Edna Oliveira Uma . __ __ _ ___ _ DI 3 DI_ __ 

t--=-1 0:.:1:..:6:=0~9.:.4 -+E~d:.:u'-':v-'--'i g<-=e:;:.s...:d'-='e;_O=-I_iv-'e'-:-i r..;..a_Ca=--;...m-:po~s;_·-::-------- __ _ _ __ --"'D-'-I - ---11---:'3'-----t---:D<-::I- --!---'---f 
_j_Q_17429 E'ª-nir dos Santos Lopes Carvalho _ _DI ___ - -"!-3- +-_-----"'D"ê'I--t---'---t 

1016232 Elcv Vales Arauio Carva lho _ _ -----------11---- --"'D'-'-I---t---:'3'--t- _ _ ,.D'-'-I---,f---'-----t 
1016093 Eliana Ayres da Silva _ -l----'D~I'--------1--7-3-t-----':'D=--I __ 
1014515 Elia na Barbosa de Melo DI 3 DI 
~?16234 Eliana Cos ta Melo Gouveia _ DI l_ _L _,.D~I·--+---'------1 

1016235 El!an~ d~ _!'Jaza re Monteiro Amanajas DI ~ DI _ ~---
1017748 Elias Alves RodriQU~L ____ _ D_I _ _ 3 ___ _ DI__ _ 1__ 
1017387 Elimarleth Ribe iro dos Santos _DL_t----=3~-t-----'D~I.___ .L. 
1014531 Elinete de sõüza Pereira QÜeiroz DI 3 DI _ _ _i_ 
1016091 Elineuda do Socorro Santos PlCa nçÕ - ----------======;=_-___, .. D:I:::_-_~+- 3 DI 4 

r--wui47 Elita Lúcia Ca!Jl~_ Ferrelra DI 3 _ _ D""I'----t-----'4--1 
1016092 Elizabete do Rosario Monte iro - ----------;1--- _pr_ -+---==-3-+--_-=:;D~I-=-- _ _L_ 
1016236 Elizabeth Costa Melo LaCêrdã - DI 3___ DI • .1. .. 

1--1016684 Eloisa da Silva N~ecU..ry ________ _ ·-~-----+----:D::-:I:----t- J _ DI 4 
1016698 _ I_Eiv~iciel dÕ P.os,_ár'""io,_ __________ __ _ ---lf---'D:<!I _ _ +-_,3:'--- __ __,D""I~-+-~4 _ 
1017143 - IEiza daSilva Ara úio __ _ _ _ _ __._ __ _DI _ _ 3 _ Dt:. __ 4 __ 
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.._1017_478 I E_rnand~s da Si~a tJelp _ _ I DI *3 I DI 4 __ 
H017637 Esmeralda Cardoso Nascimento de Jesus I DI 3 Ql 4_ 

1016241 Eugeny da Conceição dos Passos Silv~ ~ S9l_!~ _ I DI 3 I DI I 4 
1018089 Eunice de Souza Brito I DI I _ 3 _L _DI _ I 4 _ 
1017978 Eurica Vilhena de Oliveira ± DI I 3 I DI I 4 
1064804 Evanda Machado d_e Oliveira Figueira---_·_º-.! _I 3 . __ DL~T_.1_ 

~173~8 Everaldo Rocha Damasceno _ _ ____ ___ J DI L ~ _ _ __ QL ___ , __ 4_ 
.._1.917171_ fj'ln_çisca CaryalhQ,ff-ª Silva _____ I __ D_l_ I 3 _____ Ql_ 4 
~1ZJZ5_jFátir1Jª--Roberta ~veira Gaya , __ DL. _I 3 DI I 1 

1017227 !Fátima Rosa Iub dos Reis Do Livramento DI I _3 _ _ _ _R! _ _I _1 __ 
1017172 !Fátima Suely de Souza Cardoso ___ .. _ I __ QI~_3_ l- DI 1__1_ 

1-1017735 _I Felipe Bar_bo?? A_ma_r:_al _ .. - ---·- - -- I DI=:__j __ 3 D_r __ L 4 -
t-~01624U_Franc~l!f!9_N__9scim_EOnto da Silva DI 3 _ QJ _ 1__L 
~6244 Francilene Nascimento de Oliveira l__Qr _ ! 3 DI 4 

1017661 Frandnete Araúio Marinho I DI _ I 3 DI 4 
1016100 Francisca Barreto Rodrigues _ _ __ I DI · j 3 DI 4 

~016238 - Elza Maria Vasconcelos eo;êa J~--- - L"-~- - ~ 
1016090 Elza Pinheiro da Silva DeJesÜs-· - ----- - ------ -- J _ ~t _ j-i --~ _ I 

4
: 

1016239 Emnia Maciel Souza _ _ _ _ 

1017524- ·lenilson José costa Cordeiro ~I _ ~ ~r~_-3~ -~ -- ~~ : 
1017745 IEraldo Moraes Looes ::J 1 

r-1017346 Francisca Lima Costa DI 3 j)I __ 
1
_L 

1018023 IFrà~cisCà siiVa Brit;;- - - - -- - DI 3 I DI 4 
1017557 Francisca Teles Damasceno da Costa DI I --=_3___::j DI 4 
1075337 Francisco Amâncio dos Santos DI I 3 I DI 4 
1016247 Francisco Maciel dos Santos _QI __ :_ I · -3 DI 4 
1039065 Francisco Pinto de Azevedo __I DI F 3 I DI 4 
1016248 Geni Lopes dos Santos _ I DI 3 J DI _ 4 _ 
1017515 Getúlio Albuauerque d~ Oliy_eira ·1= DI 3 ___ DI 4 

~16250 jGilciene Nunes Ludogério DI __ j 3 l DI 4 
~.016345 _,Gilmar Castelo Tourinho · _ I DI +J_J ____ D_I ___ _ '! 
~J7345 !Gilmar Farias Barbosa _ _ ~ DI .LI- QJ _ 4 

1016346 Glaucilene Carmo de Souza Cqrdeirq________ _ __ Q_I _ 3 I DI _j_ i_ 
r-1Q_17717 IHeçloelson da Silva Freitas _ .PI _ , _ 3 _____ _QI _____ I ___ 4 
~--)01~5~_ 1Heleni Queiroz de Souza Lima L_ DI _l_l_ _ __QL _ _ l_ 1 
JQ17767 !Herivelto Brito Maciel _ _ I _ Dj__l __ â _I ___ DI -~ 1 . 
~~017716 IHerrr)<~.!JQ__BeneditoPintodeAraújo -~ - DI _L__]_± DI _I_ 4 

101644~_LHild ima R_amos _da Silva 1 DI _ 1_ 3 _ _ _ _ DI L 4 
1017514 -lHilma_Trindê!de Pereira Santos I DI _ 3 DI I 4 _ 
1016336 l!::!o.?a_na_~!;!al Siqueira J _ DI 3 DI _ _ _ L 
1083822 _I la f!~ Costa Leite ____ l DI 3 DI___ 4 
1016349 Iara Gibson Guimarães I DI 3 DI 4 
1016089 Ida Do Socorro Diniz Fazzi _ ~- --· DI I 3 DI 4 
1017486 Idelcv Maria N\J!les_Çosta DI - ~ 3 I DI_ 4 
1017649 Ideme de Lima Melo _ I -- DI 3 

1 

DI 4 
r--1?176QL jrgrad Lopes dos santos . ___ DI _ I 3 _ DI j 4 _ 
~163iLI I1dene Oliveira Picanço DI _I 3 DI . 4 _ _ 

1039513 IIIka Morais Sarmento _ _ DI -! 3 DI 4_ 
1017762 IILmª-çJa Conceição Duarte de Moraes ___ DI I ... 3 DI 4 _ 

r---+~?0~~9 _lllma Rosana Mendes Da Rocha Corte$_ DJ _ I 3 j DI _ _ 1_1_ 
1016088 · irnez da Fonseca Ramos DI 3 . _QI __ r--1-

~017510 Iolanda Silva Cruz .. __ , I - DI I 3 DI i. . 
1017935 IIolinda_G_g_oÇ~i~es Santana - ·· I DI 1_ __ 3 DI __ _i__ 

~0_!37 II~me de Fátima Souza Maciel _ DI _j_3_~r_ __ _ 4_ 
~982 I Ienes Costa Ramos _ _ ·- DI ___ I_ 3_,__D1 4 

1016353 Iracel i de Castro Cantuária_ _I DI I 3 DI I 4 
1017669 Iracema dqs_Santos Barbosa J DI I 3 I DI _ 4 
1016351 Iracema Idalina Pantoja Barbosa I D! __ 1_ 3_ DI í~-
1016086 Iracema Leite Pereira I DI___j 3 DI 4 

t-1017193 Iràcl da Silva Nasciin-ento - --- - - ------- __ __ o(- _ I 3 DI 4-
1016368 Iraci Santos das Neves ___ I _ DI 3 DI 4 

.,_..J016350 _ Irai.Q.~ G_9_rcia _ _c:;~mª-q~_e__ ___ DI 3 DI --f---4-
~016}52 IIrê!rilld~de Ançlraçl_g O_livei~~ . ____ __ ___ _______ DI 3 DI _.1 __ 

r---!0163~4 I Irani[çle _ful~rc;l_t:!!&eJ.!:os 1QbFtQ_ _ _ _ -----·- DI 3 DI 4 _ 
.,_..JQ539_48 _ IIr~_s-ªlva §oll}~ Pir_~s_____ DI 3 Q! ---t----i-
.,_..J01633_7 1I riª~-JI1q_[!!_is_Q_~_ J.e~\J~-- DI 3 _QL 4 

1017192 Íiriana de Pontes Morais DI _ 3 "I - DI 4 
1016085 jiriângela Oliveira da Costa f-- DI 3 DI 4 
1017715 . II!:i~ d~_l'JaJa@ ~rreira do _t~ªscJm.ento DI 3 ___ DI_ _ _1_ 
1017190 Ivalda Gomes Torres DI 3 DI 4 
1018057 Ivaneide Santos de Almeida Tj_ _ _DI j 3 DI 4 
1017431 Ivanete de Souza Cardoso DI 3 DI 4 
1017724 Ivanete Rosa da Silva --·- I DI 2 _ _I õl - l----;t-

,_J017191_ 1Ivani f:ffielra Eieté~l~- --- I DI 3 DI 4 
J 017714 _ l lval}]!çl~_d_a Silva Monteiro Dias I o_r_-=- , 3 DI 4 
~Q.39466 . II:@n.l!Qe dos Santos Lacerda I _DI 3 DI 4 I 
,_!016_'!82__]1,..,. F•rr•;" S•rrão Ba'bo<o f ~- DI 3 DI ___ 4l 
~01fl_Q.!§_j ivone Batista Freitas . ----! g! 3 DI_ _ 4 

1013859 Izabel da Conceição Silva 1 3 I DI 4 
1016356 Jzabel dos Santos Araúio ____ . --·- DI _ _L] - DI 4_ 

1017775 Izabel Monteiro da Silva QI __ L 3 I DI 4_ 
1014532 Izanete de Souza -Bri to · I_ DI =t 3 _ DI _ _ ~ 

r---!083885 IIzanilda- da SilVa Sousa _ _ I -gf- _ 3
3 

j -D~I- _;_ 
r----1017533 IIzoneide Barbosa dos Santos Chaaas _ _ 

1017638 Jaciélida Pereira Lima __ OI L. 3 DI 4 _ 
1017630 JaimeAquiarFonseca-- - I tl_DI_ _3_i--- DI _ 4_ 
1016080 Jamile Ruth Silva de Sena Barreto do Carmo I _ DI _ _3_1--- DI __ 4 _ 

_ ._j018020 Jandir .f_err~ig_t'lQrê!es _ _,..._I_ DI . _ _3 _ DI_ -=1-=b 
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f-1Q1 76~L/&ndira Mãlafaia-dE!Oiiveira ____ __ _ ___ I D~ 3 DI 1 j _ 
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1017sJ71Janete do Socorro Souza Fernandes _r--_ .. oj - 3 DI . I i__ 
1016357 _jJ_é;lnet~::e~reira de Carvalho de So~za I DI 3 DI I 4 
1017152 : Jer.-- · -~ Farias Barboza . __ I DI 3 DI __ 4 

f-1Q16~SJL.~t:>mirna CC!!d~ir? Gemague -- __ DI 3 DI 4 
1017731 Jeny Patss~~tr9 Barbq_!,?a DI L_ ~ J. DI 4 
1016078 Jeozonita da Silva Carvalho _ DI _j _ _ _3 .l DI 4 
1016077 Jesuina ~guia Gomes _ DI L _ _J_ DI 4 
1017157 Jeziel de CamPQs Ferreira _ DI _ I 3 DI 4 
1016049 Jo~na Dare- Pacheco CorTêa___ ___ __ _ _ _ _ DL _j 3 DI 4 

~017155 Joana Magno de_5iª_Lopes _ ___ __ DI 3 DI 4_ 
1039482 Joanira de Morais Pontes _ .. DI 3 __ _ _ DI 4 
1016360 João Bosco de Lima Ribeiro DI __ 3 DI 4 

101772?_ 1João Costa Do Espírito Santo t'f~to - ~i=lo.i 3 I DI -~--
1059656 [João Elias Ribeiro Alves ---- - - - -oi - , 3 - DI __ 4 _ _ 
1014524- jl_o~- Pedro Oliveira De Moraes · - - DI [ 3 I DI 1--L 
~Q!6)59 /Joaquina de Souza Cos_ta ______ __ ______ DI I 3 J - º-'-- L 

10175~!:) _ /Joel Lopes dos Santos _ _ _ ________ . I _ DDir .L.L_
3 

~--- -
0
PII __ _ --

4
'!... _ 

_ 1016)62 IJonilza do Rosário T~ixeira Góes - --- ---- I I 3 --
__!9180~_1José f:_(ill!eiredo çle 5<>JRC! _Fil_h.Q__ .I DI_ I 3 DI _ _1 _ 
~0180~8 /José Irivan Braga de lima .... DI ____ . I 3 ..I_DI 4 

1017344 t~ost? Luiz Nunes Costa . _ DI 3 J DI 4 

,_J..0393_Q8 lJosé Maria Salles r...,un iz _ _ DI 3 1 ... -----º-' 4 
r-1.93~21 José Pantoia Ramos __ DI 3 L DI 4 
~Q~5. /José Pereira Magalhães _. DI ___]_____J-=-=_~I 4 
~~_)_§~ IJ9sé Raimundo Alves Pereira .. DI ___ { _ I . DI 4 

1016050 José Raimundo A~9_ili~Da Silva ___ PI _ 3 DI 4 
1018001 José Valdo Ferre_í_rfl da Costa _ __ J _ DI 3 DI 4 
101636'1 José Waldir Abreu Maciel ___ I Q_I 3 DI 4 
1017658 José Wilson Teixeirá Cardoso __ __ __ I .. _ DI _ 3 DI 'I 
1016051 Josefa do SocC?~~o SilvaDos Santos . _ _____ DI 3 DI 'I 
1017926 Josefa Lira da Silva DI 3 DI .4 __ 
10171SL _IJosefÍna Gonçalves de Barros __ . - DI 3 DI _ __1_ . 

~l6440 !Joselina Negrão Amanajás .. _ DI 3 DI ____ 4 
~.1.?187 IJoseni Barata Alves ____ .. . DI 3 _.. __ DI 4 
f-1017148 Jovaneti Rosa da Silyª ~ardinha 'ôr ____ .. , 3 DI 4 

1016052 Jucileíde Souza M~~ira ~QL~. . I 3- DI 4 

~)._017674 Jucineide Barbosa_de Qliveira Silva .
0
RJI __ j _-3

3
. _ __QDII __ '- :

4 
_ _ 

f-1016054 Jucirema Monteiro Ramos·__ _ ------- - - -+---..:=-- .-------
f-!.QJ63§§ Judite Oliveira dos Reis ... . _ Q_I __ 3 DI 'I 

1017751 Juliana GOI19!!YeS º-'ª Barros Penha __ - _I __ Ql 3 DI 
1016119 Julião Nascimento da Silva DI 3 DI 
1016053 Juracy Coe[ii~.s~?res --~ ~ t--- DI 3 DI 

4 
'I 
4 

1017942 ]1Jrema Maria Feitosa Araújo Oliveira DI 3 _ _ _ _ DI"---+---'--~ 

f----~060044 Juvenê \ ,eqas Souto t--- _QJ__ _ _ 3~-+---=<D.!-I - - +---'-·---1 
1018025 Kátia Cil~n~erês Domingos ___ .. DI 3 DI 

4 
4 
4 

1016531 . KsíJi? Cristina Menezes Coutinho ___ DI 3 DI 4 
~162 Katia ~t)eilla Bezerra Barbosa .••. ___ DI 3 DI 
~0_17161 Kelcilene Maraues Costa --- · . .. DI 3 DI 
r-l914533 Keyla Costa Sousa __ ___ DI 3 DI 
:,_)OE_160 Kilza Reiane da Cunha Santos DI 3 DI 

1016120 Laodicéia Geraldo Ferr_e_ira Guerreiro - DI 3 ___ P! 

4 
4 . 
'I ·-
4 -
4 

1016121 Laura Gomes Qulntela _ _ _ ___ JR 3 DI 4 . 
1016691 __ L~é! Rqd__rjgues Costa DI 3 DI 

:_1Q!~12~_jLecy Maciel Fernandes _. DI 3 DI 
4 
4 

__!Q18Q13 Leni Santos Silva ___ __ · DI 3 DI 4 
1017595 Leonice Canuto VianJl_ . _ DI ___ 3 _____,D"'I~--l---'-----1 
1017421 LeoniLc!E! Canuto Viana _____ _ QJ _.. ,--i-] _ _ D~I.__-+------'-----1 
1017773 ' Lidia Dos Santos da Silva • ___ QL __ I _ 3 1- - -.=t.D±..I - -j- .2....----j 
101612~-- U~Q_e Betânia Lira Pimentel ____ .. _ DI 3 DI 

4 
4 
4 
4 

10161~ __ jlillan Conceição Ramos Santos _ __ _ DI 3 DI 4 
~09~ !Jiian Teles dos Santos _ _ _ . DI 3 DI 

1016127 Undací Cantuaria Gomes __ _ DI 3 - - --'D"-'1,__-l __ _.___ 
1016055 U~~~~ Pinto Favacho DI 3 DI 

'I 
4 

-- - 4 
1039487 J..iJlçl.f!Jya ~?ntana de Brito Assunção DI 3 DI 
1080379 Lindoval Santana de Brito __ pi __ _ _L j _ ......!!D~I---1----'--~ 
1016129 'I.uCieréia Assunção de Brito --~~- .· .· - ~ r- DI . _ 3 l .....Q!_ 
1017758 Lucidalva Pinheiro Santos _ __ _ _ . _.. . . QJ _ ~ ~ 1-- _ Dt - -+- ::o:__--! 

_ !!]1-7517 Lucileide Ramos Fiaueiredo De Morae~--- ... _ ... DL ._ -~ _ -ºL_ 
1016128 Lucimar de Oliveira Ç,'!~aLho_ .. _ . . _ _ DI 3 DI 

- .. '!. - -
4 
4 
4 
4 
4 

~ZJ43~ Luçi[lea Sigueirq !-!d~e-:J,OLtiJ.Yiv~errir!!a _ ____ ____ ___ +-~D~I:----1-~3-t-----::D'=I _ _ +--::'--t 
1017936 Lúcio Barbosa Rodriaues DI 3 DI 

4 
4 
4 
4 
4 
'I 

f-~0!6~5~ _gl~u~~~·a~n~ia~D~a~rc~D~u~a~rt~e2R~i~be~i~ro~---------~---~D~I--+--3~~--~D~I __ 1_~_, 
~~10~1~60~5~8~L~u~lz~Bo~,r~g·es~de~Ca~rv~a~lh~o~---------------------~--~D~I--~~~3~+---~D~I ____ 1_~---I 

1017474 Luiz dos Santos Costa DI 3 D:!..I _~f-_!___-j 
1016059 Luiz ó távio Franc~is~co~P=-a-c,---he-d7o _ _________ ---l---::Dc:I - - r-- 3:--t---::-DI 

1016131 - Luiz Tadeu de Vasconcelo=s=--- - --- ---- - - f-- DI 3 QL _ . 1--- 4--'-----l 
1018043 Lulza Helena Vieira _ ... ___ DI -r---~-_____ DI __1__ 
1017954 Luizimarv Amanaiás Correia _ ------ - - -4---"'D:..:.I _ _ 1_-'3=---t---=D_,__I _____ __ 4 _ 
1039506 Luzenilde Guimarães BritQ_da Silva DI 3 . DI _ __ ~ __ 
10 17303 Luzia Costa da Silva . ----- - - - --l-----':'D'=-I __ t--'3~-+---:='D-:-I _______ 4 __ 

~~10~1~4~5~6~0-l-~Lu~z~in~e~t~e~d~a~C~o~s~ta~S~i l~va~--- -- - ------------+---D~I-~~~3~4---~D~I~--~-4~ 
1016130 Luzinete Sousa~E~i~eira DI 3 ~D"'I~----1-----"-4 ----1 
1039066 Manoel de Jesus Silva Viana DL ____ jl _ J - r-- __ D~I ---+--4--'----l 
1017447 MaQp_el P._,_i;_,.e"'-s-'---Ã"-'m"-'a"-'-n-'-"a,__.,ja,__,· s,___ _ _ ___ ___ ______ -- I QL_ 3 DI 4 

~2772 Manoel Souza dos Santos __ .. _ li DI 3 DI 4 
J 1017699 __ _1_tlarcelina Alves de AlmeiQ_;'! do!Lâantqs_ • DI I 3 DI 4 
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~9Í7352 JMa~iãEd'f dos Santos Barata ____ ~-T -~-ru--f3 T_::-___p_I _ _ 4-
~!21702Ll_Maria Edna dos Santos Vilhena ________ L _ ___,Q!___ 3 I DI ._i _ 
,__.!.01625~ . !M~rl?~3 Le~Aives Co~a- ~ _ - - - --- _ _ __pi__ ._) _ ___ DI_ ~ _ _1_ 

1017483 ]i-·_;~~dl__ :':!_qnato__â!j_'@... _ _ ___ _ ___________ Q!. _ __ 3_t-__ ..Q!_ _ __ , _ _i _ 

1075443 i.r-Js~ria Elíci~.Q!stro Vilhen-ª--- - ------ - · - ·"- _ _ _QI_ _) ____ D_I ~-:-~ 
1017512 lt!..aria ElÍSi-ª...®_Çosta ~ntoL _---.- -- ·-------· DI __ 1_ 3-1--- DI 4 

~16256 . ~-Elizabeth Magalhaes Correa Nobre _ _ _ _ _QL 2.. _ _ DI_ ____1__ 
~01601L ~!~E~z~~2_ilva ~ri-~~ -~----- _ . - _QI ·--t- 3 ·->-.:.._ _ DI - 4 _ 

1017937 Maria E~ília ~r:g Rodrigues~~~-...,.,.._~. _DI . 3 · , _p~ _i = 
~?5786 Mar!? Esmeralda de Oliveira Mendes . ·-- DI ..l DI 4 

1016258 Mana Esmeralda Goes da Silva _ DI 1- 3 DI 4 
~Q&~~~~ria Esteta da Conceição Faria!i - -- +--DI- 3 DI · T 
~!4~Z!!__~_aria..É.!:!ridice de Araújo de Souz~----- .. õi .]_ DI - 4 

107517L ~--ª!:@__f@(lcisca Alves Fernandes _ __ DI - 3 DI 4 -
_!_017040 Maria Gilcielde Nunes LudQS!érlo , - ·· !- DI _ 3Ef DI 4 
~6905 Maria Graciete Pantoia de Oliveira - - -- DI _ 3~- DI 4 
~917440_ Maria Helena Cruz da Silva DI ~_]__ _ QL__ 4 

1018053 Maria Helena Dos Santos Fonseca ---r- DI 3 DI 4 
~16?61 Maria Helena Ribeiro. de Freitas Hol~nd~ --- __ _ . DI -3 .. - r-- DI 4 _ 
~.0~~ ~_!"la H~lda ~ce!~ao dos Pcazeres ____ ; DI 3 _ _ DI 4 

1016259 f':1aria H1te Am~as da Silva - · __ = _ ...J>L_ 3 r--· DI 4 
~918<}19 Maria Iaei Coutinho de Azevedo _ 1-- DI 3 DI . 4 
1--1017343 tM.aria Idalci Chagas Gomes___ _ DI 3 DI 4 
~OJ-ª.Q2L ~iª-Inês dos Santos Leal ___ _ __ DI 3 DI 4 
I-1Q!.?68§_J:!.aria_Inez Gonçalves Lacerda ___ DI __ ~- DI 4 
~p602 Maria Isaurina Almeida de Sousa · Q.L ,__ _]___ DI 4 
,._1_014134 Maria Ivanete Santos da Silva . __ _ _ _ DI t-- 3 DI 4 
~;7o~b._ ~ria J~lmeida da Silva _ _ --t- DI 3 DI 1~ ~16264 Maria Jose Brazao Souto DI 3 DI 4 

10V611 Maria José Brito do Nascimento ·- DI --3-1--- DI 4 - ·- 1- - --- - ·-·- -- - -- t----~917948 Maria José de Uma Jardim _ __ __ _ __ _ DI 3 t--· DI 4 
~949 Maria José dos Santos da Silva __ _ _ ___m __ _ 3_ 1--_ _ .Q! __ _ _ 4_ 
~917mJ Maria José Pereira Baia Sacramento _____ QL_ -t-l- ___ .....QL ~ t- . L 
~f60_19 MariaJoséPêreiradaSilva · - -- ·-. DI -~r--DI 4 
,._~017760 Maria José VãiedesõUSa____ -1- _ Dj_ __ ~ t-- --ºI- __ L 

1016160 Maria Josias Videira Jacarandá DI 3 DI 4 
1016161 Maria L.aurena da Silva Barriga -· - -- - ·' ~-1-3- r.---DI-- - ·4 --

f.--:'· - • -·1---=----t---:~--+-~ 
~9109 Maria Lúcia Cardoso Dias DI 3 DI 4 
~16163 Maria Lucia Nadmento Ramos ___ DI 3 DI 4 
~750 Maria Lucimar G9nça!ves Pimentel .- _ _ __ _ DI 3 DI 4 
~016l~~r:f2 Luiza Ferreira ____ DI 3 DI f---_1__ 

1016165 Maria Luiza Gama Barbosa t- DI 3 DI 4 
1016166 Maria Luiza Ribeiro Barbosa -=-- --~----:~-=--DI-=- r- .J-:-1-- DI__:__ ~- _i= 
1017561 Maria Madalena Cordeiro de Souza - DI 3 DI 4 

.,_!9~..§_1~~arfãMã2~1ena qias de Oliveira · __ QL____ 3 DI 4 

,._!.0393(2-,~ria Maridalva Camelo Rodriru!.~C9..l:!!inho DI 3 DI l---1-
~<?80255 Maria MiraJ1-ªr Lobato da Silva· - · - -·- DI ~-r----Di-=------=r- - ....i..-

1016168 ~ari~N-~ci de Freitas Vaz --------- _ __ QL~ 1-· ~- DI 4 
1017480 Maria Neli1!__q[!âtg___ DI 3 _ OI 4 
1056249 Maria Neuziana Tavares Castro _ DL__ 3 DI _ _1_ 
tooo58 Maria oC!élia s11va Ram"õs eastos . DI -n DI _ _ j __ _ 

_f.Q179.~.L~aria OdêteBarbósa ·~----- DI _3 DI 4 __ 
_!01602!!_ Maria Osva~ina Dos Santos DI 3 ~I--r-L 

1017726 ~ª-.Q~!Qin!L.'{ideira ge ?ousa ___ - f- _ Dl_ - .- 3 DI ~- __ 1_ 
1016021 Maria Ozineide De Oliveira ..QL_ . _ 3 DI 4 

,_J.Q1..77~~ ~~.fiiD'!l.\!Qda _Barbo~a Vinh~L- _ __ _ __ DI ;L DI _ __ _ ___j __ 
..J953~-?1--J:1aric;~..B_a..imu.nf!êlfl:arrt?zOda Silva _ ____ ____ .__...Q!_. __ 3 DI ___ L 
__!!?!7.Q.6]_ Ma.r]LRaiiJI..YDda d..ã._Silva Miranda ·- -- - - _ _ DI 1--_3 DI 4 

· __lQ_17727 Maria Raimunda da Silva Santos DI _ 3 w · DI 4 
1017734 Maria Reis Seabra de Carvalho Sllv!l _ _ __Q,I 3 ___ D_I _ _ r--'L 

1-101617~ Maria ~icardina d~Sou~~buq~~~- -· _ ~--1-- DI 3 DI 4 
~,7695 Maria Rita Pinto Calazans 1- _ DI ] 3 DI 4 __ 

l017689 Maria Rosâ!!Qela Pureza de Oliveira_ _ QI ___ l 3 DI 4 _ 
1-1016176 Maria Salete de Lima Anunciã~o.- - __ DI_ _ _ 3 DI 4 _ 

1014283 MarlaSilvand~en_?es_~!"rte Jl!~·- --~- DI 4 
1017589 M~ria Socorro da Costa DI _ 3_ DI 4 
1075430 Maria Trindade de Souza _ -·-~----·--1-- DI 3 ..Q! _ 4 

~7597_ Ma.fia Valentil'la Nunes da Silva DI t- .l _ DI 4 
10177~9 Maria Valmlra Sa~dª-.EQn~------- ___ QJ_ _ 3 DI 1--.1. _ 

~06,i_ Maria Vanda Costa Quaresma DI • .L DI 4 
1018058 Maria Vanderli de Oliveira Vales Gomes DI 3 1---- - QL_ 4 

,_J.Q.!732Q_J:!.i!.ria Violeta de Freitas)iVes __ __ ~-:-..=.-:-..:__-:-~-..=_--.=_--::- ;__DI 3 DI __ 4 _ 
__J,984~20._ Marli! Zeneida Guedes Paes _ __ __ _ _ _QI 3 P.L_ 4 

1016174 Maria Zeni Lobato dos Santos DI ~ t- _ O~--~ 

~6023 - ~rialva dos Anjos Moreira ~=-===-=-~--= =- r DI 3 _.Q1 __ 1___L 
1016024 Maridalva Santana Ferreira DI _ 3 DI_ __ _ 1_ 

,_!.01626L f':1ar~Br~~dosSa~ daSilv~- ---- ·-· DI 3_ DI 4 
1017697 Marilda Gomes dos Santos --~---- D_I __ r----:1 DI 4 
~g__-~ariléia ~mpalo Fim!.eira Montenegr.Q.___ __ _ DI --~ 1- ::,~-r---º! _ _ _ _1_ 
~17459 Marileide Guerreiro Souza dos Santos __ . ~-1- ..l _ DI ~-

1016252 M3rilene da Gama Maêhado DI 3__ DI .~ 
~017036 Marilene Pereira Barbosa --~- g~ ~ _ g~ __ --}-
~06S.L Marília Laçerda de Mattos Santos _ ____ ----- - · 1--...::!,._ 

1017481 Marilourdes Costa Brito __ _ __ DI - ~r-+ - r--..QL- - 1___1_ 
f---lcll5178 Marilucia Silva dos Anjos dos Santos _ _ _QI 3 1--- __ Dj___ r-_1__ 
'lro9õ48- Mariõã BrãSife;ã' da Silva - ---- ·- _ ,_ __ DI 3 DI ·-·- _ ___j __ 

1016266 Marinete Cambraia Benicio Dias ______ _ __ .. DI 3 DI . __ L _ 
~6267 Marinete Silva da Costa __ __ ____ ---~~I 3 DI 4 .. -
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Raimunda Marinho da Silva ·------- -- ------· 
Raimuodo Nonato &arros da Silva 
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Roberval Leite de Menezes 
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EdSõrí Antonio Nunes da Costa - - ---------- -- ---- - -- ---
Edson Ca!l"to d~ÇU?-3---~~- __ _ 

• 



Maca á 20.01 .2009 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 46 

f-- 101-60_68 __ . ~enilze Góes Ju~r~z ...,...------ ---- .. --~----
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1 T Olll 

10166<15 81ete NaSCimento da S•lva =:=1.: 3 Olll 
1017038 Elna ~ra Rodrigues Feio Carvalho -. - OliJ:---+--:3:--I-- --::D..;.II;:.I- -
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_1017373 Euzene Mendonça Barbosa ·--- - - - -- - ---t---::0.;:11::-1--t-~3-+- 0111 4 

1016459 Evaldanete Cavalcàn~t:-e-:Co<dei:-'-:-:-.ro-:-Pe-r-ei:-ra----·· ·· Dlll - 3 -1---0::-1;:.11;.--- + -4..__1 
1017360 Ezequias Gomes -Martins -------·---· i---· 'êim --t---:3:--+---::D.;:IU::---t--:-":--

I--'-10:.:1:.:6.::.24.;.:2.;_+F-e..cm_an....:d~a Cristin~~:=ia.;.:G::.;om:-es=------- · · 0:.1:-::11::--- -t---:3:---+- - DIII 4 
~1].773 Franàsco Rodrigues dos Santos ___ _ -_-_::::::::::::::::::-1- --:D:-:rt::l--+- 3 - - _.;.:0~1:;:11:__-l--..:.4-jl 

l-- 1:...:0....:1.::.606.:...:..c7_. ~ete Rodrigues Monteiro ·- . --------·-+---::O:::II:-:1__ _ 3.'--1-- - -::D..;.II;:.I-- + - 4.._-1 
1017464 Gracinha Aparecida Costa Araújo 0111 3 0111 4 

1--1016456 Helena Lúcia Marero M~gal:.hlles~~--------·-- - t---:-D::I1::-I--t--::-3- +----:o"'1-:-II:-- + - 4·- -
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1017435 ldcneval Barboza dos Santos 0111 3 0111 4 

t--...:1:.;:0.:...799::.~0-ó-7-EI=Iai~ de Ol•veira Silva Mendonça ---· ---------- +-- -::-D:-:11-:-1 -- 3 0111 4 

1017189 lnair Maria Palheta Marques -------- ----- + -- Dlll r- J -J----::-01"'11:---- I~ 
1-- 1016649 Iracema Almeida Pereira --------- ----·- _ Dlll 3 0111 4 
l--1::.;0;.::1'õ,644-:-:-;6=--t:-lvone:.:.;.:~M=a:..:crtel d::.;e::..M:_ira::.;n.:.:d:.:a:_ ___ _ _ ____ ._ . 0111 3 0111 4 

1017211 IY_?ne Regina Mussi Tostes ------l-- -01:-:1:-1 - --;J--3:-- 1-- ·--:0:-:1:-:-11-- 4 

~t6õ7S Jair Donizetti de Oliveira - 0111 - 3 OUI - - 4 · -
I---ÍÔ80573 Joana Monteiro Lmos ------ ------- · - L -ôin'--r--3 - om 4 
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·10155+1 Jorge Carlos dos Santos Ribeiro DIII 3 DIII 4 
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10i 7210 ~ cartos Benido Dias - - · DIII 3 om 4 
I-~-1:..:0c.::•1 -'5_5:..:4.:..:6_-.. -+J.:;.;.osé_de RibamarGonçalves Uma ------- -·· - -·-+--:D-::II::-1--1f-...:3;-+- --o=::Iií 4 

1017293 José EstefiO Dias Mãd'cl .::::..:.:.:.;.: _______ - · ----1---::o-:-:II::-, -·- --3 -+---=o-=u-:-,---+--:-4-1 
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1015543 José Maria da Silva Filho. ___ ~_·· _·_-:::::::::::~c::::::~o;:l.:..:l;-;l::.=-+---::3--:+ -· OIÜ. 4 
1--'1:.:0:.:1.::;72::_0=9-.fJ:.:osé::.:.;P~aulo Coelho - Olll .. . .. ··-;;3--:-f----:D:-:11::1---t---:4-l 
1--'1:..:0:.:1.:..72::3:.:4:__~.JÕSé Ribamar Br.lsil da Silva ·"- --- ---- - ---1- DIII · - + ---,3:---+- --:D-:-11:-:-1--+-4--l 
l-- 1:..:0.:..:1.:..c61:.:1:....:8_ +=J.::.u:li..:a ROdrigues Nunes ·· .. ' · · ~ 0111 3 0111 4 

1016887 Jtiraldo Coelho dos Santos - - ·----- --- -1·- - 0111 - + -3::--+---::0::11:-1 - --i - 4 
l--i016070 Keila Valente Teixeir.i . · ------------ - - · · --- -+-- =o!:-:J::-1 --t--3::--t---:0::-:1:::11:-- · · · · ~ 

4 

~017398 . ~~lito Soares Pontes -· --- - -- -· -----4--::.0.:.:11.:..1 .. r- 33:.--t----~-::O::I Í:-1··--t--4:---1 
1--1016447 Laura Núbla Sousa ~~alca:::nc:_t.::e. _ _ _ _ _ _ ,____ _ DIII 0111 4 

1015542 Lauro Uvramento Ribeiro Filho - 0111 3 0111 .. 4 _ 
l--=-10~1:.:6:-:9.:...7 ::..1 _ -llenllda Pereira de Santana ··- · ------+---:0::-:I:::ll:---+--:3:.--t---::D:::II::I-·- 4 

1054995 Úvia Ro5ineide da Mota Borges 0111 3 Oll::-::-1 ---t---:4- -i 
~1016473 Luiz Augusto Gonçafves cte-ASsis--------------+--·-:::0111 - 3 - -t----:D:::U:::I:--+--:-4--i 
I-- 1:-:0;..:1-=-65:::3,.;:5,--+.L:.:u.:.:iz....,ca,.::..::.rtos= das~l.ooãtõ --'--------- -- - · ·· + - --:o;:-;J::JI:----t---:3:--+-- -::o-::n::-I--+ - 4:----1 
1--_:...:~:.:.:..:-~~ ·- -----------;----~~---r--::---r--....,~-== ~16468 Luiz Fernando Vilhena - Olll 3 Oni ---· - 4· 
I--·10I5554 Luiz Otávio de Assis Dias ----------------1--- E_UI _ 3 ·-+---::0-:::11::-1---t--·-:·4,..---, 

1015555 Luiz Otávio Ferreira TôSte$.. OHI 3 0111 4 
1015570 Mara Lúcia 81anc dos SantõS . - --- --''------- -- - -· Dll(- ~t--,3:-+--::-0I~IIõ---+-4:---1 

1-...:1:..;0.:..:164~4-=9-+-M...:.:.:ajria::.-=ÃJ=zen~l ::.Ct:>rre:::.:..:=a'----- ---- __ ·- 1- - õ-.n- -+--::-3-+---.:0~1!::-1 - - 1--:-4-; 

l--iõ16J69 DIII 3 0111 4 t:"~r.i_a da Conceit;ao Pimentel de Oliveira Andrade 

1016146 Maria da Conceição Soares Fernandes Dlll 3 DIII 4 
1015556 Maria das Dores do Rosário AJ~=------c--------1---:D-:,11:-:1--+-~3-+·- - ÔII-1 -·- ·· -·4-

~~~-~}.~ Marlade-FátinlãChagasColaresCilaves - - · · ·· - - ··· ·· Õiií. ---:3:--- J--- 0:::1:::11:--- -+-- 4:---i 
101 ~ 184 Maria de Jesus Pantoja Vaz 0111 3 0111 4 
1010513 Maria de Naza.:éeãstrõ.C:k> a;rmo- - - - - ---,-'---- - - +----=oi:::I:-1 -~l--:j- -- - õii1 - i- 4 -

·-
-~017305 MariadoPerpétuoSocor:<>~i~s_P. _IISta __ na _ _ _______ __ -+----:O:-:I:::II:---+ --::3:--t----:::D-:cllc=-l--+ - 4:---l 

1016648 Mana Ivone Sousa Teles 0111 3 Dlll 4 

l-l--_.:1.::.~=~~1~5.::;9t=1:-:M~ .::.a::.;n:·a}.losé~;:-·· d::.;a::..· Costa=-· :..:.:::....:::::Carva:;.::.:::,.::..;..:....,.:.:lho~-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--:-=--=--=--=--=-~~-=-----.--.-. __ +---:D:-:I::U--.-+-::-3 - -t---:0-:;11;:..1 --+-··-.4· 
1--_:;.10:.:1.::.7.::.07:_4-'-+Ma~ria~M~a_rie~n~e~Pe~re~ir..:a~Ba~rbosa~~--- -- --·--------+-·-·--=tl~I ,.,.n_-_._--+---:3---i-- J-----::D:-:II::-1 --+---:4--i 
1---'1:.:0:.:1~6~=:.:1_-j.:M...:ar~i:.:I~~:Ca:.:~~ --~Socua=:....: ___________________________ +----D:õ-1~117----+--:3---l-----'O:-:I~II-----~ 

I-1~17.,.:2:::0:::2-+-Mar-=._lv.::.al,.::d.::.o..::d.::.a~Si._·tv:.:a:....:Lope=..::s=o-___,~----· _ __ _ . --·----1---:D:-;-II::I--+--:3---,+ ---i:D::II:-1 --+---:4-l 
1016027 Marta Maria Oliveira de carvalho DIII 3 Oin 4 

1--:=~:.:::.:~::.;~~.:..4.._+~-'-~~:~d~~;~;r=·L-=:-=ão------_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-._-_-+-=_-=_-=_-.-=~::::::-i-:::_-_-+--=~-+--.. - -. ....,~:::::-:H:-- --·-· +---=-;-. --~. 
I-...:1:.:0.:.17:.:4:.:6:..:.3_~Net.:.:::..:i:.:.Nves::..:..:.:.:.Costa:.:..::..:..=M=.edei:o.:::..::,.ros:...::.:::=. _________ .. _ ... -· --- .... - OIII - 3 - - Olll 4 

-- -
1017223 Nestor Ribeiro de Alboque:..r..:::qc:..uec:,.-______ --'------+ ---:D:-:I:-:II:---t---::3:---t----=O-:-IIc=-1--+---:4:---i 

1-...:1:..;0..::1:-21=;2:::5- +.Neusa'-_=_-'-_ d7e":So:-_·-=-usa ·,;,.;àel de Araújo Dlll 3 0111 4 
1016631 Nivaldo CUnha da s;·'-lva-=---'-....c...:..:.;.._ _ ___________ +----:-o:::ll:-1 - --t- -:3-:-+ --o""I"'Il,--- -+-- 4:---i 

I--...:1:.:0::.1 ::.;55~7..::6 __ EOI~w..ca::.:.ld~o~~~e~~es:. ___________ __ -__ ·_-_· ____ --_-_··---i~·-_· _ _ o_li_I _ _ --+--3-:---+r---_~D:::Il::-1 --~-4~~ 
1015558 Oneir Aleluia da Siwa Amaral DIII 3 0111 4 

- 1017426 Orivaldo do NaSCimento Sousa 0111 3 0111 4 
l-_:1:.:0:.:1:..77:::3:.:7-f-=~:.:..:.:.v::.;aldo.::.::,_~Pa::..n:.:.to=ja..::..:.:.:.;.::..:..:=.:;.;. --· ·-- -- Olll--- 3 --OIÍI ··-·-· 

1-- io1S.571 otávlo Roberto Pinheiro da Costa 0111 3 Dlll 4 
l--...:1:..;0.:..:15~5:-óSC:.9-+:P:...:a=-:ulo.;..:..,de...:.:..::An.::.d-;-r::..ade-:--:C~osta::......:~....::.:c..:.;;_ ___ ____ · - - ---- - · -f--·-~o~rt7I --11--:3:-+--D::-1~117---+-_-4:-.. -i _ 
l-~-~=-=o:-::1-=-ss:o:60~-I-=Pa:..;u':lo·:...:Sé-;giõ-ãa~ Õez~a Pinto · ------------1-- -:0:::I::,U:- -- - 3 "[)In - -· 4 

1017442 Paulo Sérgio Bezerra Nasdmento . . I om 3 0111 4 
1--~017519 - Pedro Cos-.a Sena - 0111 3 OIU 4 

l--1:;1~:.::'õ:~.:.;~:.:~=-+::= ::: =~-::::··-_-_ -_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -_:_ -_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ ++====~~-=~:-:-: _-.-=--~-, --~---=~-+_--_....,~=·:=-=:{-=-· -~---_..._-_· ~-1-_--1 

1017434 RãimÜiidoValente Neves OIU 3 - --ojjj 4 
~0-:.7:..:.5:.:.79::.;S:_+R.::.eg.:...i.;.;na:....::das~G-'-r.::.a_ças:..:._d_a~Lu..c..cz_C_os_ta ______ ··- -- -·-----l---=o=-=I:-:-11---t---:3:---t----=o:::ll-:-1 ---t---:4--:-i 
1-...:.:.:.=.::_+::===-=::.===-=-=-==-·-- . --
I--1:..;0:.::1..:.8_;_19:..:5;._+Ren_lra_ldo_de__,.P.a_u~ Uma. __ _,--=-,.--------- --- + --:0:-:.l::ll--+---::3:--+ - __ D_l_II -· __ ~ _ 

1017433 Ricardo Cavalcante Alctintara de Oliveira ' OIII 3 Dlll 4 
101 1~94 RJcardodas~-:.s.:...M:..:esq==ui:..:ta:....::.::....::.c..:.::::.::.. _ __________ +-·-- oiir-- J - ·· Dnl -- 4 -
1017220 Ricardo José Bo.:.r~g:...:esc..V_a~sconcel:.;:.:...:.:....:_o_s_________ - -· -- --:-D-::::11::-I--+--:-3- +-- - o=-=11:-l - - -t---:4--1 

4 

~015561 . Rõsâ _M.:.:a...:ri~a .:.da=Si::.·lv:.:a_.:.._ ________________ ...-4.---·~n___ 3 - ~ ~ilí-- --- - 4 
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~~03 lJoa!" Dare Amo,-----ra-s_do_ V-al_e _ ___ _ ~ j --:0:-:t.;:ll- -t--=1- +--·- DIIf !' r 
~658 ~o~ M~rla Estevam de Sou1a 0111 1 oiii - - 2 · 
1 • • • • I 1 -=------- -j--~::---f---_.:....-J--...::..::~--- .-
~~01 ~ulleta Ata•'-'e. da Costa . . _ --------~ M Dlll 1 Olll _ . . t-~ 
-~00!614703~21 l · ocir•.;Cé-c·maoldes C:?m=-br_a_ia_ _______ _ _ _ -----t---=D~I.:;Il:_-li---=-1 -1-----~~ll 2 

I 1 ' r·i;~f.a lia B.:rges di!:_Sc~il::.v::.a .,.....,:::-r-~-:-------- ------+-~0:.:11.:..1 --+--=1- -!-_.......:DIII 2 
- 1011900 Maria da Conceiçllo Farlas .da Trindade 0111 1 0111 --:1----:-2:=--l 

1011528 Maria Dal~a .de Souza Figueiredo -:...;;;,__-_-_-_---~~~~~~~======-. -_+-- o! n 1 onr 2 
1009403 · Maria de Jesus Baslos de uma - - o-;;11;;-1 - -t- -:1- + --o:::r::cu:--+-=-2--
1009817 ~ria de Lourdes cardoso da RochÍÍ - 0::-:l::cll:--1-- 1-+--.......:0_Il_l _ _ --F-··2-
1011032 Maria de Nazaré Nasdmento Braz --------- --- ,. OIÍI ·- +-__;1:__+ --=-or::l.:..l ---1---=2--1 

1009439 Maria de Nãzãré Pinheiro da Silva Ol lvel~a· Diii 1 om 2 

1--:1:-::0-:-1~04:-:2:-::3-:--tM-:-a· ri .,.a do Socorro Pelaes da Lu~ __ . __ -_ ---=--=--=--=--=--=--=--~-=--=--=--=--=----_-_+---;:D~I;;Il_--_-+--:1~~~;· ~----::-::o~l:.:l:-l-=--=--=--=--~~-=-~2==--=-~ 
1016885 Maria do Socorro Slmlth Neves Ofll 1 Olll 2 
1009390 Maria Elza Raio! Pic;anrn - 011-1 - -t---1- +--- D-1-11---1-- 2- -J 

--wõ946a· · Mãria Iracema Montei;;; de.Oiivclra------------ ·~--:D-:-Il::-1--t-·..::1:._+--.:.o:..:n.:..l --· -

r-Í011413 MarlaRuteMendeslameira -------- --- -- Diil- -1-- - - 0:11 li 2 

~1009797-t;;jari~iás Maiã _::c.....:... ___ ____ - ••• - --- -t---:00-:IC:CII:--il----'1--- - 0111 - ~-
- Í011899 Marly cardoso Go'!'es • . ----------- - · ---1---::D:-:1:-:([--I---'1- + --- Dlll -~ 

1010008 Paula Gracinete Costa-Az:--e-ved-:-o-:V~iei-:r_a _ ___ ___ • · --- - -J- --:D:-:11:-:1--t- -,1- + - - :::::-Di!J - 2 -

~==1~0=11=4:6:2==~Ra-.-~'!'-und-_ - a -carvalho ele Jesus . • - __ -~:===---_-_+---0 . ...,..!__11 __ -+- 1 1 0111 2'-
1012667 Raimunda das Graças da Silva Favacho 0111 1 0111 2 

t--1õi1ii~ Ràlmundâ Dias Gomes - - - ólll 1 0111 -- 2---
1013164 Râi,;,undo- o=liv-rer-·r-a_,d_a_Co_st_ a ________ - DIIJ 1 0111 - i -
1009919 5ãndra kelena Porto Batista - Dlll 1 0 111 - 2 

---wt"o481 Socorro de Maria Oliveira de Araújo · ~ · --'------- t-- -::D-::11::-1--t--:1- +--:Õiii -- - -2 · 

~ÕÕ%65 Terezlnllél de Jesus Meireles Mohtelro d~ ~tos 0111 1 0111 2 
1011619 v;.à t úcia Oeniur Lameira - ---+ --0::-1""1""1 - -+- -1-+-----:0'"'1.,..!1---1-- 2:---1 

1009557 Ver-a l.Óêia Tourinho Barbosa -· 0111 1 Otrl 2 -..... -- -
1017608 lloridéia ~-Pereira . ~ Ot 2 OI , . .. 3-

- ÍÓS1153 lvam Penafort de.Sou;...:.:.;sa.;:;_ ___ _ · · --- ------- -1---,0:::-:1:-- t--72 - +-- - Dl - - +----:3~-1 

t--i075221 lvanelde Nasa,_.;-io M~artl-:-:-ns~card--:.,.oso---··- --- -----· DI 2 OI 3 

1014518 Márcia dos Santos Far;Mhã • DI 2 DI 3 
~6t33 Maria Amélla cardoso Vidâf. --------· - - ----+--=o~I----11----2~-~ DI 3 

1018014 Maria Rosa Holanda cortes -- --- ----- or 2 t-·----,o=-.---+-3-~ 
~~~~-~-~~~~~~~~==-~====~==--~=-~===T~~~~~-~· -~-2r==~~~~~ ·· 1016315 Ana PéJUia Barbosa de Uma 011 1 011 2 

t---w16ÜÍ AntDnia Maria Macedo de Mescou...,...to- - ------- ·- - · · - --::D::l:-1--t--71-;---:;::-01:71--+- 2:.'- -1 
t--ÍÔ17265 carmem Lúcia Valente p;ei;,; ·- ---·- --- - -- ~ - Dlt 1 011 2 
~Õt67i:i carmem VerOnlc:a Gomes Braziõ --· 0:-:1::-1--t-- 1-+-- -0::-U::----11-- 2:---1 
f---tru63jii ·· Oaudina de Figueiredo MeiÕ da SllvT -----------t - -· · ou'---+.......:1~+--0~1~1 --+--72~ 

~7i7õ- Edielso Manoel Mendes de Almeida --- .-- ·.------~==========~----_·_-_õ_,i,_l-_· =---. -J-.......;1- +--:::::-o.;.:u:..-- +-=-2--l 
1017146 [~dson Figueiredo da Silva 011 1 OI! 2 

I-- 1-:0cc1-:75,..0,.,.9_+!1:rileo__,ll,..,za_ Sl..,...lva C~ Sou~..c....;za:..___________ ----+----::D-:-11::----+--1-.-+---o::-r""r-· -- 2-

1----:1'-=0~17,..:1,-:'4.:..0 -lf::H_,.er_:a::-=ldo=o~tonio70,..ias....,.Pa_n_to.::..Ja _ _ .__ _ • ---- -----11---- - 0:.-1:71--+---,1- + - _ 011 ~ 
1--1'-:0:-:1-=8~02~1;-;rlld;;.:en..'-::'-:-Y -i"da ~ .. va M:':or:.:..:C,ai.::s_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _. -----+--0~1;:.1 _ _ +-__;1_+ _ _ ..:0.:..11:_____ T 
~Ó-~-7·.c..!~c:..,.;...-l-'-:~--'!ne.:...nii! ~=~~e!arias · ·· --------+---:~=-'l.,..r:--+--~-+---,.~.,..,::---l---2 

1016141 - Maria Daurimar Gomes Moraes ---- · · - - · ------t----::-D:.:II-:---1--1'-+ --_.,0:-;1:-l - · - ---· 2 
-wt7349 · Maria de Lourdes Aleixo MendonÇà" -------- ----1---:0711:---- -~- · · - OI_!__ 2 
-1ài7os6 Maria beonelde Rodrigués ãe- n-Jariíl....;,rm-.---- --------1-- 011 1 r- --,D:::-:1::-l--1----,2:--l 
-tÕi6254 Maria do Socorro Souto de MenezeS ----. ----· - - · ·· · ·· --Õri · r- 1 011 2 
-1016530 Maria Elcy Flexa Oliveira - - - - --------- ---+----:0-::11:-- + --1- +---o"'l' ,....t ··---- - 2 -
- IOÍ7.::06=::3:-+M-=a::-ria:;..rlrra""nlc.,l;-;da.:::.,:R:...abelo~.=.,de:.-;::So-u_z_a- -~- 011 1 011 2 

- iõi617i Maria Regina Nunes OU 1 011 2 r---wt1õ72" Mariniídâ da Gama Viana Ribeiro · --- • --·-·------+---D.,..,I~l--+--1-+--~0-11---+-2:-~ 

-ÍÔ17452 Marivaldo Me~nça ~ J~------========~-===========~====:o:n====-+-1--+---,0:-:1.,-1 --+ --2- -
t---,10:--1"6.,.,27"'5.,..--t-M-,.ileld.,_,.e-F=-a-vi""'ll-a da Luz 011 - 1--- ---oii' 2 

1039462 Neide Nélia ·siiv~-i.u5tosa ----ou -- 1 011 2 
-·- ---

1039470 Neusa Maria Corrêa Abreu Dll 1 011 2 
l--=1~01'-:7cc13:::-:5:-+.Neu::==:=ziacna '-" Ferreira Sanches - ---- OU 1 DII 2 

---l---~~---r--~-r----~~---r-- 2----
f--'1"=0~17::40::6:-7-lf::Qu'-'ce"-·~'-'ia-7Br:!~o-~rmento da Silva OU 1 Dll 

1016209 Raimunda de Oliv_ei.c_r_ac;.d_os_Sa_n_tos-- ---------- · - · · 011 1 011 2 
r--mJi67-·· Risoneidedo Socorro carmo de Souza · ·---· . . . -- õif 1 011 2 

l--tõí6i93 - ~~~sana Olivia Medeiros de Olrveira · · - ·- 01-1 - - 1- - 1- 011 

r-~~~~ - l~~~:~u~~v~~:~ Reis -- - - -- - -- ~-~it-~~~ ~= .. -~~-~~ 
- t:~1~0~1~7~l2~·9==~AJ~=da~i~r Co~rmbr~==a=:Oe~M~o.:;,r:::a=is::-::=====_=_=_•_-_r_~=-~------·--t--O.!!__ ~ - 0111 I 

1--1;;..;0:-'1..;..6_11'-:'0-+An_t_onla--Rosilete __ s,_·moa-=-~:--------- , Dll 4 --:::D~II:=I--+-........;1'---l 

2 
2 

2 

l--'1::.:0,;c1;:.6:-:10:..:2'--+Ame:"-"::c!l~ ~re~â Pires Schulz . _ 011 4 '- DI~~- 1 
1016079 _ Janete Selma Mendes Monteiro Ribel:;.ro=----------·- - __ 011 4 ~!11 1 
1017156 Janete Sito/a de Senna Barreto 011 4 0111 1 

1--'1~0~1'-1606~-+Mc:-a.....::rla. das Graças Vieira Dias FIQuelredó'----------·--1----0~II--+-4--+ ___ o __ m - ( 
1012320 Maria do Perpétuo Socorro v~í -tio.c.Am.=ac-ra.,..l,----------·· 011 4 om· ·- • 1 

f--lolíiso Maria do Socx>rro Malhe!;"~5· -=Góes..,.,...,-;-------- · ----t----,.07.11:---+ - 4--+-- --- o11r" 1 

l--_1'-:0:-:1:::::-22;:,0:-;l=---j~Ma.:..rla.,.::-:J:.;:osé.=. Borges Pinheiro ------+---:0:-::1::-1 --1-- 4- .. - • OU! 1 
1010799 Maria Neuset'e Costa=-::-'-":d:..:o~A.:..m-a-ra71 _ ____ ., ---------t---:07.11:--+ --:-4 - OJU 1 

1--1~0'-"1-'-23'-'4~0--+M......;.an.-'·a .... Osv-=- aldina Soares Teixeira ·· - ·------+---0-11- - -1-- 4--l ·· 0111 1 
1017044 Marta do Soéãrro Tourinho Braga Façanha ·- ··· · ------11--- o=-J""t--+--4- + -· · 0 111 1 

-1Ô17455 Paulo Pantoja Monteiro - - - - ----+----:,D~II--+--4.;._-t---:0:-::-:-111 ·· - 1-

~Õj91S9:=-tRena="-to.:....::,de.=::So::.u_z:..:a-=o"'a~"'m..:.a,...·c7'lo._. _-_______________ -. __ -._-·--t---::-_o=='~t::-1:::~:::~4::~:::::_o=--_n=:,_-·_-l_, 1 

1016198 Rileny Masc:arenhas ~mJ:?OS.;.:....Al__:_buq-'-'-u-'er_q.:...ue ___ _____ .. _ .. ··- 1----::-D:-:II:---+-- 4--1-- --:o_ll,.l __ +·---___,1_ . ---4 
1- 1016õ36 Sandra Regina Ramalho de Oliveira 011 4 0111 1 
~ 1016039 Sitvana carvalho Ribe:...:...iro~Sa;:...n..:.ta-na--"--'-------- ·· · 011 4 our 1 ;.....:.-'-...----------- ·-·-

1012172 Tania Maria de Souza Ra=::m:;a~lho:=d:;:a:::S::Ilv::a:::=====--:-:=--.....:·::.· _:::::;:=::::0~1~1 ==~:::;4=~:;:;;;:::::;:0:=1:;;!1;;;::::;:;;*;;;;;;;1~9----
LJ.~5726 'JMana dasG raças Maçh~do card::co:..:z.::o___ ____ - I DI r ... DI _ _ ·-_l_.__o__J 

fif-1 
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