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LEI N° J..313 DE 02 DE MARÇO DE 2009 

Dispõe sobre alterações na Lti Estadual n° 
0726, de 06/12/2002, que disciplina os 
Cargos e Funções e o Organização das 
Quadros de Pessoal .e Plano de Carreira do 
Poder Judiciário, e suas alterações subse
quentes, inclusive na Lei Estadual n ° · 0892, 
de 12 de maio de 2005, e dá outros 
providências . 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Ãssembléio Legislativa do Estado do Amapá 
a'provou c cu, nos tennas do <lrt. 107 do C011stituição Estadual, sanciono a 
seguinte Lei: 

Ãrt. 1" Fica transformado em Cargo em Comissão de Assessor 
Especial da Presidência, Código 101.2, Nível CDSJ-2, um dos Cargos em 
Comissão de Assessor Especial Administrativo, Código 101.3, Nível CDSJ-3, 
constante do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Judiciário do Estado 
do Amapá. 

Ârt. z• Fica transformado em Cargo em Comissão de Assessor 
Especial Executivo, Código 101.4, Nível CDSJ-4, o Cargo em Comissão de 
Auxiliar de Divulgação e Mídia, Código 101.4, Nível CDSJ-4, constante do 
Quadro de Pessoal Permanente do Poder Judiciário do Estado do Amapá. 

Ãrt. 3° Ficam criados os seguintes Cargos em Comissão, que 
passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente do Poder Judiciário do 
Estado do Amapá: 

I · O 1 (um) de Assessor Juridi~o . Código 10 1.2, Nível CDSJ-2, 
com lotação na Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça; 

11 · 02 (dois) de Assessor Espetial Administrativo, Código 101.3, 
Nivel CDSJ-3, com lotação no Gabinete da Presidência, e exercicio no âmbito 
do Poder Judiciário do Estado do Amapá; 

W/, 
lli . 02 (dois) de Assessor Especial Executivo, Códigb lO 1.4, 1 

Nivel CDSJ-4, com lotação na Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça, e 
exercício no âmbito do Poder Judiciário dO' Estado do Amapã. 

Art. 4° O artigo t4 , capul e parágrafo único da Lei Estadual n• 
0726, de Oó de dezembro de 2002, alterado pela Lei Estadual n• 0892, de 12 
de maio de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação: 

• .i!:L.J.._4., O cargo em comissão de Diretor-Geral do 
Tribunal é privativo de Bacharel em Direito ou de 

Bacharel em Ciências da Administração, Contábeis ou 
Econômicas; e os cargos em comissão de Assessor 
Juridico, de Diretor de Departamento Judiciário, de 
Diretor de Secretaria do Tribunal Pleno, de Diretor de 
Secretaria de Secção Única, de Diretor de Secretaria de 
Câmara Única, incluindo seus Diretores de Subse
cretaria para Matéria Penal c para Matéria Civil, de 
Secretário Execu tive da Escola Judicial e de Chefe de 
Secretaria das Comissões Permanentes sào privativos de 
Bacharel em Direito. 

Parágrafo único. O Cargo em Comissão de Chefe de 
Secretaria de Oficio Judicial será provido por Bacharel 
em Direito integrante do Quadro de Pessoal Permanente 
da Justiça Estadual." 

Art: 5° Os incisos IX e XII, do § 1 •, e os incisos n e VIl, do § 3°, 
do artigo 2•, da Lei Estadual n• 0892, de 12 de maio de 2005, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

• Art. 2• omissis 

§ I" O Gabinete da Presidência é composto dos seguin · 
tcs Cargos em Comissão: 

IX • 03 {três) Assessores Especiais Adminis trativos, 
Código 101.3, Nível CDSJ-3; {NR) 

XII • O 1 (um) Assessor Especial da Presidência, Código 
101.2. Nível CDSJ-2; {NR) 

§. 3" A Diretoria-Geral é composta dos seguintes Cargos 
em Comissão c Função de Confiança: 

11 · 02 (dois) Assessores Juridicos, Código 101.2, Nivel 
CDSJ-2; (NR) . 

VII · 08 {oito) Assessores Especiais Executivos, Código 
I O I. 4, Nível CDSJ-4; (NR) 

Art. 6 • As despesas decorrentes da execução da presente Lei 
acorrerão por conta da dotação orçamentária do Poder Judiciário do Estado 
do Amapã. 

Art . 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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REMESSA DE MATÉRIA 
AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SER).O 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS SEGUINTES MEDIDAS: Sem DE LARGURA PARA 3 
C'' L UNAS, 12cm DE LARGURA PARA 2 COLUNAS. OU 26cm DE LARGURA NO CASO DE 
BALANÇO. TABELAS E QUADROS. 

[\emplnr 
E>cmplar Alr=do 

PREÇOS DE VENDAS1\VULSAS 

I PREÇOS DI:: PUBLICAÇÕES 
Ccmhn~lJO COffi(X" Iu t m lauda p.1dr:k> 
Centltn(IIO para CompOr 
Pãg.~na ncfu..<iv:s 
Ptoclama d..: C3.\lllllentu 

. RS 5.()1) 

. RS6.00 

RS ;;o 
RS 8.00 
RS 430.00 
RS 50.00 

\O 010 res(rva-se o d1re,to df rccus:u a publu;ou;at, tk m:Uc:rt~ iiptc -.cnl...d:h em dc~ordo COnl SUM 

HOit ÁRIO DE ATENDIMENTO 
Oas 07 lO as 12 00 c d ... , 14 JO .. 18 00 hnrR< 

DECRETOS 
DECRETO N" 0'1-~ 3 DE 0~ t>E M lt~Ç 0 t>E 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferida s 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 0396 , de 12/01/05 e 0001, de 02/01/09, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 04Z/09-GAB/DEFENÁI'. 

RESOLVE 

Exonerar, a peclido, Nowva Gazoll de Mor'O.is do cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Núcleo de 
Concillaçélo", Código CDS-1, da Defensoria PUblica do Estado do Amapã, a 
contar de 27 de fevereiro de 2009. 

M4cap6 . 02. de~ de 2009 

Governador 

DECRETO N" 0T-0Ll t>E C~ DE JV\ ~ 1<. Ç-0 DE 2009 

O GOVERNADOR 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 0396, de 12/0 I /05 e 000 I , de 02/0 I / 09, 

RESOLVE 

Nomear Semi José Daghcr para exercer o cargo em comissão de 
Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Núcleo de Conciliação", Código 
CCS-1. da Defensoria Pü büca do Estado do Amapá. 

Macapó, 0.:1.,. de ~1~-0 de Z009 

Govcmador 

DECRETO N" O'"fÇ,S t>E 0.2- CE MA R. (..O DE 2009 

O GOVERNADOR 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, c de acordo com 
os Decretos n"s 0048, de 03/ 01/05 e 0001 . de 02/ 01/09, 

RESOL VE 

Nomear Edilson Sontos JuON:z para exercer o cargo em conussêo 
de Gerente do Grupo de Atividades Técnico-Operacionais do Projeto 
• Acompanhamento T écnic;o-Opcracionol à.s Ações Governamentais", Código 
CDS- 2, do Gabinete do Governador, a contar de 17 de fevereiro de 2009 . 

Macopá. O ;2, de ~ de 2009 

VA 
Govemador 
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DECRETO N° 01-G G DE 02 DE lV\'1'1 V, C. O DE 2009 . Homologar o deslocamento de Pedro Paulo Dias de Carvalho, 

Secretário de Estado da Sa úde, da sede de suas atribuições, Macapó-AP, ate a 
cidade de São Paulo-SP, a fim de tratar de assuntos de interesse particular, n o 
periodo de 26 a 28 de fevereiro de 2009. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, mciso XXll, da ConstitUIÇão do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, c de acordo com 
os Decretos n•s 1825, de 23/04 / 07 c 0001, de 02/ 01/09, 

Macapá, O Z de mo..x..<;a de 2009 

DECR E TA 

Art. 1° Fica acrescido à Gerência do Projeto "'Acompanhamento 
Técnico-Operacional", subordinada a Secretaria Especial da Govemadorin. 
Coordenação Política e Institucional do Estado do Amapá, O l (uma) Gerência 
do Projeto, em nível de CDS-3. DECRETO N° 01-G'i3 DE 02, DE MAA..yO DE 2009 

Art ." 2° Este Decreto en!Ia em vigor na data de sua publicação. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe süo conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do E:~tado do . 
Ama pá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 0298/2009-SESA, 

Macapó, OZ de ,...,-,o><-c;:o de 2009 

RESOLVE 

WALDEZ: GÓ S\ D} irl.vA 
Govunador 

Homologar n designação de Odanc1e das Neves Duarte Biondi, 
Secretária Adjunta · Arca de Gest<\o em Saúde, pelo exercício, em substi
tuição, do cargo de Secretário de Estado da Saúde, durante o impedimento do 
titular, no período de 26 a 28 de f<.:vcrciro de 2009. 

DECRETO N° O=l-6 ':} DE 02 DE MAR..C,O DE 2009 

Macapó, 02, de TTlO.."<-<:T-0 de 2009 

O GOVERNADOR DO EST~DO DO AMAPÁ, usando das n!Iibuições 
' que lhe s ào conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n° 0298/2009-SESA, 

RESOLVE 

,_.. . - . ~-

1 Ó~gã~s Estratégicos de Execução~ 
........ . . .. ·. ' . 

ASSESSORIA llE OF:SEr'oo'OL Vl.\IE:O.'TO 1'\STJTUCIONAL
ADI.N." ;G --, \ 

JUSTIFICATIVA 

1" Tumo Aditivo 
Coalroto n' OOJ/2008 
Partes: Es tado do Amapj tomo Concr•llnlt c Empresa Prov,id~ 
Sisl<nns-EPP Lida Como Conlmada. 

Submeto a elevada consideraçào de Yossu Scnhona a 
justificat1va objetivando a prorrogaçllo do referido contraio, nos 
lermos do Al1 57 Inciso U, para o penado de 12i0l/2009 á 
12/02/2010. 

A~)im em obser"ància a Lei Compkmentnr n°10II2000. Lc:1 
Federal n' 4 320164 e Lc1 n' 8.6661'13 dispoSio no en.57 InciSo 11. da 
Lei 8666193, al1erada p<las L<is 8883.-94, 9032/95. 96411/9R c 
9854199 Solicito a Vo<sa ~enhocia a raufocaçilo da pr<senle 
jusufocaiiVA c detennine sua publicaçlo no Oiàrio OfiCial do F.stlldo 
para que produza seu~ e rei tos legais 

~L __ 
l.yálll Crutúf4 ~·,".: ú itt -

Assessor Tecnico·ADINS-GABVGOV 

ERRATA 

t• T ermo Aditivo 
Conlroto n' 00112008 
Partts: Es11do do Am1pt C" o mo Con1ratante e l:mpreu S P 
Pt rci ra Saocos LTDA·~J I:: , corno Contratada. 

Retificar o t• ttrmo aditi\'O ao Contntro n• 00112008-
GAII/CIVII. publicado no d~a 06/UI/2009, D1áno Ofic io! o• 441 1. 
p~1na01 

ONOF: SF. L~ : 
.. Cláusula qui01a - DA DOTAÇ.Ã.\) ORÇAMENT,\RIA. 
S. I·As dtsptsns d~correntcs deste Contrato com:rOO à conta d1l 

Programa de Trabalho do Gabmete do 0 o'<m3Mr ~ 122 000 I 2001 . 
l:lcn~mo de Dc.pcsa. 3J90 33. Fome de Recursos !OI no •·alor tOla I 
csumado de R., 4KO 000,00 (quarroccntru. e oitenm mil rtais). sendo 
o valor •mci.U c.-.tipuludo tm R~ 40 000,00 (quarenta mil rcaJS). CUJOS 
c fenos tinnnceiros ficam Rdsrri1os a Ab(rtura do Orçamento de 2009. 

LEIA..SE: 

"Cláusula qu1n1a- DA DOTAÇÃO O~ÇAMENl ,\RIA" 
5 1·As dt.~pcsas dcconcnles dc!.tc Cunlr3to cornrio 3 conta do 
l'rograma de Trnbalho do Gabinete do Govemodor ~. 122.000 1 .200 1 , 
Ekmcn1o de l).:spcsa, 3J90 33, Fo01e de Recursos I O I no valor lotai 
de RS 480.000.00 (quaJrocentos e oi1e01a mil ,.a;,), sendo o •·nlor 
mcnsol esttmado de RS 40 000,00 (quarenta mil rea is). c ncslc ato 
emp<nhlldo o valor de RS 9 000,00 (noi'C mil reais). Conform< n01a 

de emp<nho n• 000031200'J. 

~
~ cyt .. cnu; .. ~,.,. úir;- -

JI<w«••'ll""'" -}I<VI'!VS/(i~'B/ÇCYV 

~u.radoria Geral do Estado :=J 
Marcos José Reátegui de Souza 

'----- · ----

PORTARIA 
I'' UJ2109-PROG 

Governador 

Diante de volaç:lo regularmcnll! processado e apurada. 
restMl nomeados ao cargo dt conselheiro os Procurlldores do Estado 
do Amapol Di ego 13onilla Aguiar do Nascimento (matricula 93 111 0) 
e Helio Rios (malrlcula 927376) 

Do!-se ci~ncia. Cumpra-S<. Publique· se. 

2009 'Gc~al, em 27 de 

JEl 
stodo 

\ 

(C\'Creiro de 

Regi~Den to lntorno do Consolho da P!;E- AP 

CAPITtiLO I 

00 CONSELHO D.\ PGE 

SECAO J 

O Conselho du Procuradori a Cc·ral 
do Est.ttdo, 110 uso d~ nua 
~tribuit·ão lcxal pn•" ista 110 

nr tigo 7'f da Lei CoJll)lef!lenttlT n• 
006, de 18 de ago<to d• 1994, .., 
suss::to ord ir.~rio reali zucb no dia 
02 do fe~ ttreiro tfp 2009 

tlt.d ibcrou apro\·ar por rm.aioriJ ~ 
r.osuintt.' Rf'gicoento Interno: 

DO CONSELHO E SUAS C~ETENC!AS 

Arl. I' - O Conselho da r rocurador ia Coral do Esta<!o 
r oger-s tt-a pe tas di sposicr>es dct Lei COlliplemcntur n ' 00&, 

dt' lt:f d(lo n.:o~t<> de l9Y4. u pel11s norms ttSPl'c ff icas 
d•~stP Rrgitl('nto Jnt~mo 

Art. 2' - Ao Conselho d;1 Prol"uradoriêl Gerotl do Estado, 
calte o trat.ru.~nlu de Et:r~;.:io, os s-..us lloDbro~ tM o 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAJ>Á, 
no uso das atribuiÇOcs que lhe si<> conferidas pelo ar11go 28, incisos 1 
c IX do Lei Compkmenlar n• 0006, de 18 de agos1o de 1994, 

· t! tu lo de Consí'lhciru. 

Considerando ll necessidade de dar cfctivu!ade aos 
comlllldos legais con1idos !lOS ertigos 6' c 7" da Lc1 Complementar 
eslildunl número 0006, de 18 de agosto de 1994, 

RESOLVE· 

Tomar público o resul!ado de eleiçoes destmlldKS ao 
preenchimento de düas vagas pn o cargo de Conselheiro dn 
Procuradona Geral do F..stado do Am;~pâ, realcLada entre os 
Procuradores de Estado de carreira. 

Diego Bonilla Aguiar do Nascimento - 14 •·otos 
Hélio Rios Fcm:~ra - 14 vo1os 
Paulo Roberto Fonlcnelc Meia - S votos 
Mareio Régio Evangelisto Barroso - 3 vo1os 
Luis Carlus Slarling Peixoto- I vo10 

Ar t . 3• - A ~~o du Plent~ rio do Conselho cocpor-sEr.é de. 
~~.:uin~c for•b : 

I - O Pr·c ~i dento tvro ossonto no c~nno da mesa; 8 

IJ - O CorregNior Geral, os OOu Procurador-os de E~tado 
al t:tto~, ao l '\H.Ior rio ?rttsldcntn. 

Art. 4 • - (.orJf•e t.t> ao Conselho: 

r - olohor i:tt, oprovar, rt'viur a alterar sou rog i~nto 
interno. 
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H . 

11 - .. xaninHr ~a»tt-ritts de lnl i:'Tt>S.'H' do E !!o to.do, da 
Procuradon<l Gorai do EsuC:o ou concPrnl'ntes à carroira 
dP PrM.ur"dor do Estt1do, propondo as mudidtts nto~o:~t>slir i as 
A d~f~sa do iu t t!rC)Mt ~UI.i \;.v ~ uo etsx-rft.d~·oa!K.'nto 

l n,.ti t nc loMI : 

IJI - nN'id i r sobr·e a conf&r•ac,;io na ct~:rro ir:s dos 
pn ><.:urudores dto Estcsdo, c011 pr~vl b ttpn•~o·uu.:ao do 
n l tlt.Orio do estagi O probatório ap roS'-.'hUtdo pe l o 

corrf',~tf'dor: 

1\' dectdlr ~nhru 1nst.nun1CitfJ LI•· p1v.;us~o 

adr.untstrnl1vn rhsci1111nar- tM desfm·ot dt> PrO<.-urstlor 00 
F.~ t ack), a!'\1" com dtte'!tdi r sobre fl &pl iraçüo rlt1 
pcnalidadt> mcdian t í' :.tprc<" ia\ :\0 rln r e l at Ono d11 

coaissào orO<c:ssantc : 

V - o;.dm11· ~ulJrl:' tt convtt:'li Onda da conr.·l..'ss;lo dt.• llccnç~ 

piira t{UdlifHatcao prof issiou;j l dt.• ti luhr do c u: rto de 

Procurador do Estado. 

~·1 tt ut-~li sar c ~~<m i ftts \tt z-st.• sob1tt: 

~) pronu.,nau:cnto dC' c~n~.lu da Pr ocuustJCJna Lornl tfo 
Est~do. PD nmt~rja consirlenuiA rt' l t•v<Jn1t! ptJlu Proc·ur ado r \ 
Gt! r<.tl do E"t-~du: l' 

b) (Jronunci uocnt os d.ivcr~o.nt.os a r csp<' \to dA lllt.·~:r.a 

caatlfria, coa o fio de assegurttr êt unifomitiu,Jt> da 

(1dvnt~~o·li.o jur tdica; 

\'11 - propor n inH~unc:.O de s índi ... ància ou pt OC"c·s~o 

arla!nJ s ln: tJvn dl"iCipl Índr ~n· A()IJraçito dt- po~sf\'t' 1.s 

IJ r..,~u l etndade :, pnstu:udll:i por : 

d) rrocurndor du Es tado T('RUlar:t:t!'JI:c apr ovado CID 

concun o públ lco de provhs ~ tHulo.s : 
b) A~cutu pabl i co QCUpanto dto n •rJ:O e~~ C.OI.Ussilo, 

indepPndent~nte da h1erarqu ia dP n ludidt• 

a gPnt.t': 

d .~gcn t<' públh·o no e xcr c 1c 1o di.' Cun~fk-.'i 

3d.Jiinh trs tivitS ; 

d) Corre«odor : 
w) Subprocurador G~ra l do F.:o; t ntin 

Vtll - BJJrovar ou rP j e1 lft r pr·cpo~ta de rruvi~:~ent~s rào ~ 

pPch tlo ()U dt.• ofici o d8 f'roc.·ul-udr) r do Es l»Ju cJ~ um or~ilo 

d~ ex~ucJo central pn1·e outro. at cndiCos os cr1 t i) nos 
ob teti\'Os d'• antllr{Uidllth~ t-ID cargo dr rro"n...-ntu t.• frtn·c 
de Procund()r do Esudo do Ama pá c• a c la.ssif ic.1CJo r:m 
c·oncurso pllbli co dr provlts c t1 tulos pt~ra r .,fCõrido 

Cbl KO: 

IX - dec idi r nas hip6tcus -de Uuu: ou .:lÍs Procurttclorcs 
interusudos na DO\' iet!nteç.Ao a ped ido de Wl Orgio Cc 
CJ:cf'.UçAo ct.nllral para outro. ~tendidos os c r 1 \.~ri o:. 

objetiYos de an tiKUidade em canto d t"! provu1tHilo ofc t i\·o 
rlA Procuritdor do Estado do Ar~:.pâ e ;t clusst f k•çHo el'l 

t:ocw.·ur so p<tblico de prOYbs u tttulos t.mr~:~ r uf crido 
c~, rso. 

X - JUIKar rt'curso i nt.-TfiOSlo por Procur arlor do Es tudo 
fiMt(' dt•~o.· i:dlo do procurudor KC11J I Btll procc!ôsu 

admininnnivo: 

XI - dt..-c idir sob rt- o. conccss:'lo da mt"dalhh '"'llumbt!rto 
Gott>s de &rros'"' a-os indiçndos c:oufortlt.! n.~Ku luacn t o. 

Xll - rC'CoDrnd~r ao Governador do Est~tdo do Al'lr'll>á a 

dl"s t itUt('ao do Corregt•dor Ger a l. pto1o voto sccrc:.o dP 
d nqut..-nt:\ por e~utu d()s !tC!T,br o:. d<.t Coa::.~.: lho Supet iur . 
a:ediantc pr()("~d i~~Jt~u to adc i nt ~t rtt t. IVO t~rn que 'õf' Jfl 

asscf(Urodo o t·urn raditon o e h n-.ph dt! (usa: 

Xll l - dccid1r sobr~ ét '-'urda do mandutu dtt l'Oru:ic lhc iro 
e le Jtu, acdionte proct'di DCnt o adllinistn•t i vo para C'Ste 
fim ~~tatutdo por provocaç ilo de 3/ 4 do~ Procurudon.•s do 
E~ lltr.lo do Anlupn rcJ!:ul tH'tlt•ntc nnt·ovBdO~ foftt rc..ncurso 

pübl1co d~ pro,·as e tt t u los. 

X 1 \' - propor :dO Pr ocurndor-Cttr a J do Est ;:sdo 11 e lu i)Or ftçím 

ou r ttexaat.t du so:rulas para unifon~ui1çl\o drt 
juri ~prud~ncia adninJSt J•at iva do Es tado: 

X\' - tll:" llborat 11ttiH P1 ocurador ia fiurnl do l!s tt~ do solirc o 

tiJ:e r~tc lo de rttpresen t eç.llo judtcin l dP Pntidad~s da 

btb:ni stnu:&o uu.li ret it ; 

X\' I - IJronutlt'!hr-:n & ruspe\ t.o d1::1 con voni cnda do 
o-xt~rc ldCl de Procur ndor tio F,!;;tnrlo r.c f'unç6cs fora do 

s i s tMW de Ad\'Of'llC1n d8 f.s tndo, ínclusiv~ cnrl(o 
ccai ssionado c= outro ora3o ou CQssoa iur1dica : 

XVII - r~vi sar pronuncia~ntos divcnccntC's sobr e o roes m."! 
11atPria. c011 u final idade d~ osscgur ar a uniddmte nu 

or i•utaçlu jurtd l c~ da Procuradoria Ger al do Estado: 

XVII I - del ibe rH r sobrt' o ar qu i vMcnto dl..' rcs.H·t':i<:\lt uções 
fie curso ~t l usi vtt~ ~ procur~durwbl dtt Est~do ou d1'(t.ôJ i s 

ogont cs publitos d• Prucu.,dorh C..r•l do Es t• do do 

A""onA: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

XIX - IJ!Vn'JnCJ:Jr-!>to sobrtt tts ~l t crnçtw~ du ~strutUfl1 dn 
Procursdori a Gera l do Est ~tlo, inclusi"e dut ribu i('l'lo de 
corr pt." t ~nc i;: s: 

XX - pronunciõlr-!-.P bcerca da lotaçno d~ car Jjlo do 

Procur Hdor do Es tado. ah•ndi<!os 05 rritónos CJbjct ivos 
de an t it,'Cidade em C' at vo d:.- prol• i~~ento ijfct1 vo dfl 
PtO\.Ut l'ltlor do E!:. tado do t'.z;ap(a ~ rt c lllss iric:a('Qa m 

con~un;o pOhllco de prO\'êW c t ttulos pera r c>fcrido 
CIJT~O. 

XXl - pronundur s~ ota•n:Ct dÕ;j r cr:ociln to:~. -of'tic. io d(' 
PrO<'l! radt.•r do Est ado part~ prot.:ur urforins rogwuais: 

XX IT - pr~movcr desagnwn de Pnx:urador rln Eshdo que 

tenha :o.rtft ado tafronta ou cor.s tnw.:aacn t o no cuJc ldu 

r ri{U!a r dt.· su::s ativHtndt•s fuhcJona i s. b.:•'l coro su.:err r 

nurnts !l.t'dtdG:. aplicfivPi s it ti~pltc i c: 

X~ I I I tJ! vru•.c.. Ja r -so :.uhrt- ttUalttucr rcprf'.)o. t-llluc,'i v 
iltlnMI<' à \.$U rpa.çào d€• CCiiiG(.)Oll•fii' IO lOitft l OU 
consdluc· ion~l•k'nt..u conferid.1. b P1 o~o.undona-Gernl rlo 
l:. stado, ~ndu~ ,.". :Jrormndn pro"' tcJ"rt... i::.s: • 

XXIV - dol1bc~·~~r sobr~ quarsqu~r 8'!i~untt•S du coot)Ct ôndn 
dt• Proc uradoru . (i.,ral do E~ t~do q uP lht~ s~jd.m subawtidos 
vor :~~,..on~bro do CQI\ :,t11 ho. 

XXV - sol idtl\r data au ton daces C'O~te:ntos t:iutos. 
1 nfOI I!é:IC.Õt.' !'>, cnrtidõe&, pareceres, docue.entos o 
JJ!ig~nd as nt.'Ctt.ssárius ou 6tcis li tnsu·ur;llo dt.• malt-nn 
11:0ub.<t 1da~ lt considP-r RçAn do Conselho: 

XXV I l'dt t:-•r resoluç~es, a t os reguh~t!nt~:~~ros. 

l'(n:oocnduc.OC·s c dr:l' .. 'l is nlos par:. dar cut~priMentu as suas 

decisl~s ou par<~ regu l amflltt!r a apltcaçAo dcss SOrau las 
Vlnc:u hmtllS do S11prt1110 Tribuna l h d;n•l pela 
Pn:ocu rddvl'ia Gc l"nl dn Estado dt:J .\mapl, O$~ Í it coao pc !3 

Adll in u tn.i~~o Nhlira est.ttdua l: 
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doutorado eJI Di reito. dc:.Uu que a instituic:lo de ensino 
e• te.ja lnr.nl iznda l"uro du E•tado do Amapa. 

XXXVI- dott.'mi nar o fo r neeimento dtt q,oo lQU\' T infoJli,;Jcdo 

prof1s:nonnl oco1ca do agonl~ pOblico lotado nD 

l'rncun doda Cerul do E•tud<1 do """'P'· dcsdu ~ue 
pr.lft l nt•nte ao se-u desH~C~uhu prot'hsu:na l ou a rcl:Jc;jo 

jurtdice. trnn~i tórin nu de~finitiva, mantidlS cota o 
Est~do do A.aapft ou qun lqut!r d»s passous jur ldt cas 
cor:poncnt cs de sua Adrt inistrae;Ao PObltca indi r eta. 

:O:XVIJ- d• l itx>rar sobro o lotoçftn de ngente públ i<o 
NJ<li do por outro OrJ(ào dn Adminisrr.oçAo Poblrc•. drrot> 
ou i udrn•t~:~ (federal, cstadua1 ou MJnicipn1), J)l'lra o 

t>:<~rclclo dt.• quulquttt• ~t.hidadc na Pn>4:un sdurio Ccnt l do 
h Tndo do Arlapa. 

XXXV J1 1- ~pontar ao Procur11dor Cernl a:;: nt!c\fssida.dt!S de 
J)l>ssoal 01.1 m lcrial nos s~rvlc,;o~ ttfctos. 

XXXIX- pr·cshr auxll to ao f'rocurador -Gera l • aos 
dtrh~nlfll "l dns óq~;'!os da Procu:-tsdOn it f*rdl do Estado Co 
A."U~pd utt eJ:ccuçao de 10ed1d~s qu~ ob;et h~:~~ c.> 

ét.Pr lrr.or nmronto 
Sl!rvi CO!ô 

rcg\.11 nridmte das nt 1 v id-ades 

XL- juJ.:ar os proc.esws de aV lilia~·iio ~t'J'iodica de 
des-~cpen.'w de i ut.egn.nte cst.'\vo l da carreira dE" 

Prucunsdor ~o E•tado do AMpo • dei iber ar sobro " 
ru:>p(·c t i Vil cxonoracl\o. 

XLI- uorf'Pr l)(k'ler nor~~o t ho parn 111 abor ar (' al)r ovar n~ 

nurmas l' ins t l1..1CÔt1S par .. o conr;ur!'o pHrôJ lngr esso nn 

t..>iJITl·i rn d~ Procurador do Estado do Amaj)!. 

XLI1- ·f or11ulnr r e l a tório sobrt' o des~lllpt'nho d(' 
prvcur.u!or de Estudo de carreira ocup..-.ntw do cargo de 

Cont-~l."dor, que Sflrá ~valiado, nos termos das 
t nfornacõos p r estadas, p~ lo Procurodor GPr al do Es t ado: 

x:wn- dttl ib~ru!" c det~ninRr 08 cri\ôrtOS de Hvu) :Açio Xl.I IJ- lltl ttrcc r o s deaau ('OI:.~t~ncias cometidas por 
no f' StC\g:o prob"t..ór io do:o; tnucrontc:. dn C:itrrci r a dto l o i. 
Procunl\dor ,Jo l::itado do A11npf!. 1·eguhu~ntt> apnn·rtdos eo 

C..Of!CU''.SO pU!Jla·o de provas e U U:Jos, u.•lôsndo pura que 
'iC jilD adot o:: rlo111 tiHm~s c:rlt~rios ohJRt i vos, pt>rt incntes r. 
boa l\Xt•ruç lln do.s serv iço:. prns tados A P1·ocun~doria r.onl1 
úu E<tado: 

X\VI I f l ~ xtt.l •J~ crit~r l u~ c.fc prt ftiH., ill tti.'ll\. u d·· Vttl!(I:!S nas 
di !'.t inta ~ c ta:;srt. do r !lrgo d e PTocur»dor do Es tndo pFtrl:t 
o:s I:Ct'lhrC\~ lb pr u w:nrot t urm de: procu r~:~dot•ts do Est&do 

d<O Ax.npA r ccuhrmcnt@ aprovados c~ concur so pOhl!co de 
pr o\'a-. lltulos, ubs t!rvüdos O!' c ritérios du 
dassJf~t· acAo vbd da no r tfvr i do cort.-...; 

XXIX- dc t ercwa.r a prOMO('ào de Pl·ocurador~~ de Es tado 
ptt~d tiS cl a"õs fl ' ~is ohvadilta dot c aTTnhu (pJ·in:ein e 

"~pcc 1u 1). tK.otodt•:-L-ndo- st> , ~Aclush·a:w:mtt>, l'OCO crit"rio 
pcsr(; n pri~i ro t urrAA de Proc.:\.l rarlor~,:o; cio Es tado do 

;\oap.1 , 1\ dnssi f 1caç:ilo Pfl concurso pOhll co dtt pr ovas H 
tltu.os pars rCJft·ri do Cftl'llo : 

XXX- c!c lihf"rar, dto form vinculante, sobre n •·etLlnu(' llO 

de concur so pQblJc:o de pronlS e ti tu los partt o cttr.:o do 
Procur ado r do Est~do do Amapé ou para qun I quer outro 
cttrgo nn"' quudro s d<1 Proruudoriu Certtl do Estado, 
<!~Jitwr.mdo, i llcl'J);i Wl', C t aobé• CQII t'<:!.rator f'ÍI1C'Ul cafl l t', 

~t·brc :\ 1 n ~t 1 t ui4,.·!.o orgílni 1.odora do concur :o-;f) o soiJrc os 

r.n ti-ri n~ J'l d i sdplHuss in tt! grnn tt· ~ do cer th.:JP. 

X>al- tnd ic;ur ov ehcf u du Podtll' E). t!~o.' U l i \'CJ a l" t.e. cH u dtt 
Pt t...:m adon•s do Estttdo do Alla~á no nnd co da 

~roc.·urado:- la r.PrH: do Estado do ~~pâ ~ Brast J ru ou ee 

qu<~lq'J~:r outro nCid !!o, pos t<' ~ vflll\'t~do, st'dO rt~ Jl i Ontt l uu 
t"lt qudlqu('r outrn órcau in t egrante d~s Prucur~dort;, (iAral 
do F.st:.do dn Alwpll, cunfo rr~e o~ c.:rt t Í!r· las objetivos d~ 

aiH i ~ru i dadc c:r~ ro'\TKO dl• provi...cnto ofot HO di' Prr,cu rodor 
rlo t:studo do Arrupú tt c JHs!:ificucilo e-111 C<JIICUrso pChli co 
Jc ptov~s e Utul<:a para tal cargo; 

XXX II- dol i bcrnr s=•br e • t r iaç~o dt nac lw dt· ath· idndos 
da Procuradnrin Coral du E•tad~ do .lr>o~6 nu Estruto do 
~orj, para fins dtt rtop:üSl'nlacêo do Es tadu do Atktpa no 

T11 buno l Regi onn l do Tr•balho d• Oi t••• R•~lao. 

XXXlll - fuca lir.nr a cestio do fundo PROC a dos rocur s<>< 
orc.ucun t 6rio:J ~ fr nttuc.:l~ iros alocHdos ll l,rucuradori o 
Genl do Estado, t elondo pMrll QUE' seu uso fi qutt rt.'stri to 
1t proeoç:io Ce prli t icaas aptns ~l!lpt tiStar ~~ai nr 

efltlGuna ao oraoo. ospttda lnrcntc r.oo a 8\luisic.·:'J, de 
lusuliOS c bens ltl\ve is e iDOvoi s de..41t1nado~ a !todcrnil"r 
... ?ux~undoria Coro l do ~wludo. 

XXXIV- cs t•b~ lctcr cri térios p;~ ra o proces so do ••· lccao, 
contrntAc:l o t! CJval il'\cdo d& u llt.giário:: da PRfX. 

XXX\'- dtt I i lwt11r sobrv a cotw~~Silu du d i spon!lu remmt~r~:~da 

aos Procun,dore.oJ de fstado r egular-..nt t' aprovadCls t-3 

concunn pOb l u :o de- pr ovns e \ t tu los quo r.ooprovan 

tu~l rh·u la c111 CUl' :fU aor ovndo pdo WEC d..: DOs trudo ou 

SE~O 11 

DA COifi'OSIÇÃO 

Art. 5 ' - O Ü;ust~lho Supt.•ricr da Procurt:dorl u Ccra l do ! 
Esu OO. prcsidrdo polo Procurador-Geral do E.s1.ado, e 
COI'PQStO por wnbros nào-ulu i tos e por ..eml>J os eluitos 

paru Ml1rldoto d• duh tmo.oJ dentrtt os int.u~antus da 
carre i ra de Procurador do Est ado, r e,ul arwente •pr ovados 
ce conr.urso pOblico de provas e U lu los. na roraa do 

artiRo 132 da Cons titul~Ao ela Ropllbliea Fedvr•tiva do 
Bras i l. 

§ I ' - S3o IIICIIbroy nllo-oloitos: 

J - o rru..:urador Gtoro I do ~hdo: 

11 - o eo·r r•godor. 

2' - Sà<l GM~bros eleitos. rutre o u:ldêtto de tr~s 

ano~. Oob r..eabros da cart'eira de Procurz.dor do Estodo 

regulantente apro\•ados c• concurso pCblic~ du prova~ e 
tt t ulos, nos temos do artigo 132 da Cmstitu i c~o <Út 

Repúblic• ft.'<il!rcst i v>! do Brtasl l. 

§ 3' - 2 fW!'tC'Í l ld::t a r('('l oi c i!o pora noves IICindatos de 

dois ftn('l~ ,..os D&n:brvs de carrei r a de Procun&dor :a G<-ral 
do Estado, rogu lol'lllt!nte apro•ados •11 concur so IJ(iblico, 
desde flUA t om em a ser selecionados •• oscrut lnio 
~tujori ta r io pelo~ du11 i s pre>t:u.radores de cnrrei rn 
rc.•gu l&rttell te apro vados t'O concurso pQb li co de provas e 

ti tu los. 

SEÇÃO 111 

Mt. 6 ' - raro o prccnthi!ICnto das 2 (duas) vagas do 
C<Jns clho Superior dc~tinadas ttos Procur adores. observar

se- a o sC!~uinte : 

t - A clei('ào reali:tar-se- a Mediat~te votaçDo dos rDC•bros 

du cosrrl'ÍT"J rt.<í{Uhrc.en l v ~provado:ii t.on concurso pelblico 
de provas c tl t u los, sub11ctendo--sr a nocteaçAo o 
cwndida t.o qul' obtivt~r o aa~lor númv.ro dtt vo to~ . 

I!- J::,a CMSO dt~ t'fiP&h, ~JJ--VIIh•ct:ri O CW'Idi<ksto :tftl S 

ant.ico M cargo de provir.ento efeti vo de Procurador dtt 

l!wl.~do tt, pwrs i~tindo o tt~~pt~tv, prtt\'al~~tettr' o Cbndiduto 
1.1.U" ubtl'Yff ~ wlOOr dassif ic•clo no concurso da 

1ngresso. 

t n- Ea r.A~O d~t vacância de IISSE'fltO no Conselho Superior 
df' vaga or up11do por eluic:so. ser:, chamad~J a ocup4- l o 
Prnt"UrRdor dn f,s tntio 5Up1Pnte, conforme o caso, aquclro 
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(jUP ti\'er ~ido irtedlatamt>ntc ll'li)Í.t; l'Otndo no pleito qut~ 

~)cgru o titu l ar do asse·nto vago: 11ã0 h01vcndo supbmto 
na rt•sp~ctivft C'bsse, a v.o"'a St-J"ls ocupadn por suph.•ute 
da outr a elas~\.!. 

IV - O Conselheiro supJcnt~, (}UO for noocado [)Ara vCJ~a 

decorrente d~ 111andnto qut> mlo tcr111inou, apenas o 
<"otnp letut·á. 

Art. 7' - Os mt<llabros e lei lO$ do C.()nsttlho Suporior se.:·ràfJ 
1:omearfos pttlo Procu1·::tdor Geral do Est:'ldo. 

§ L • - Puro r>nwncht!IK"nto dus \'liR:as rlt:.< .~upleott- dos 
~ros do Conselho Sup~rior, n\Js casos ti,~ l:llt.'nlbros 
''leitos, u sunlentt> ocupará a vuga nos t.cr100s e 
condic~s estabelachios: ua l~i Ct.>mplellleuhsr n' 006/1994 
<' deste Rogi~nlo. 

§ z• - Perdera o r:,andato o Consolhei ro qu~. dt.•\'i<famento 
cot~t'ot:ado, nao c~rect-r. ou cooparec~nclo, etusen t ru-s~, 

injust i ficadalk'ntt', por :3 (tr~s) scssOcs ordinArias du 
Consalho, podtmdo n jusUfice~tiv<~, no curso rio 

prQt.:t.>d i.t~ento ttd~Z~inistrutivo da ~rdu do tliJndato ser 
êlce i tw polo Conselho. 

§ 3' - A ptordu dto ctanrinto, ít qu(l ] ~ refere o pur<igrafo 
~sn t t'riur, sorâ objeto de Jto libcruc.;:to, consunuu.!o-se pelu 

d~cisao r~cdiante votttçào secreta de, no m1nimo. i ( t tb 
QUilrto.'~) dos m&:J~btus do Consel ho Superior. a~S t!~Untda. 
C'rc proccdictento Sllllár io, n ouvidõ:t ~ a ompla dl.)fcsa do 
ConsMihtti ro. 

Ar t. 8' - ?HrH o exen;1 c io dé suas funç~n:;;, o Conselho 
rl~ Pro('utadorb Gc·ra l do Esl~do con:ar~ r.01a (IS sc&;:uintf's 
ót·cttos int~rnos: 

11 O Plenllrio l' os Con.sclh•!iros: 

JTT- a s..-<.:rotaria. qur• rcstarc:t na incum~ll!nc ie clt' 
~arvidCJr pühl i co P.fP.tivo. 

Art. g• - Nas iius~ncias e if'~dica~utos de quaisquPr dns 

tw111bros do Consnlho Superior, o f'rt>sidcntc nl\o r:on\'~Rrá' 
su~lcntus para 8 sessào, j~ que i.i hipótcsa dtt supl~ncia 
ríca r~:tsc.•rv~dts aos casos de vnr.áncla, no~ tortJos do § 
:l ' do art. 6' d~:-.le Rexiaoot.o lntsroo. 

DA ?RES ID2~'CIA 

Art. 10 - O Conselho SullCr ior da l'rocuradoria Cer•l do 
Estndo é prtt!sidido JM:! ]O Proc:urador-Gi!rt~ l do l':st.ad(l. 

1 • • No;o;: sous i~~~ped iP~Cnt.os oo ausênci us. o 

Prcstdante será substit.lltdo pelo conselheiro m.ais ~·ot. fldo 

t'ntre os Procur~dores do F.~tfldl) rln AcapH 2pruvl:!.dos e:t: 

coucurso pll.b1ico d~ provas 13: t.ltulus . 

• 
2' - ~s ca~os de iaocdi12ento ou ausr-nc ia do 

Procun:~~.kw-tt"l'u l do F.stario t> du ~ou ~ubs t i t utu imt:di tslo, 

o Conse lho serâ presidido pe lo s~~undu c-onselhe-iro a.ai s 
Yntado entrt> os prQcuradores do F.stndo do Amdpé 
epro~tsdos l"m concur:m pOb l i c:o ds provas e t f tu h)~. 

- presidir as se:;sOes, zolnndo llela oanuton~·ào d<s 
ot·df)m ea ll1anftrio (' P'lla fi l:'l oi.Js~1·vâm: i11 da Lei 
Orttbnicu <Lt .~dvonu;ia de Est~dtJ, do:; de~nais u :xtos 
l l:'gisltttivt)S atinentes a Procurndorifl-frernl ~o EstHdo _. 
deste Rf!KÍintmt(l Interno: 

l i - decluru u vucimcib dt: usscntu do Cons.-lhô: 

lJ l - rubricar e a~sina.r todos os GocUDC'ntos rolat i vos 
Mtl C:onst'lhn, uf. inclutdos u~ t.el'IIO~~> dto abortura n 
t>nctunwooto dtt a tu~. ;~::i folhas dos 1 ivros pr óprios t: as 
atas, estas G1t i lll.ls ' .iuntai!Wmt.c C'OII os rJei'C8is 
Consclhoiros; 

1\' - deterwinl1%' 1:1 convoctt(:ilO paru 8~ St"~~~ du 
Conse lho. a nhhoro.("Ao do erp(l(iient~ e da ord~ do di~:~, 

r:om a pnuta dos- ['ll'octtssos; 

V - desü.onn Conselheiro- Rtdut.ol' partt os 1Jructt~so::a: qUt

foren d istrihu1dos fKI Conselho: 

\'I - abrir, !:hO::;>cndcr, pro rrogar e Fncerrar ~s sessoos, 
~ndamJo ..::--·· ~der a chntiHdK, ü leitura do t-JtP"'\l i~:Mc ~ 

do ordc-ft do dia, determinando, nu ÍUY~l. • ia,·ra.tu ra dot 
~VLH.: 

"' ' VJI - rt'sOLV(.'T as Questões de ordro tt d<•t'id i r sobJ·tt as 
rt<. ) nllti(.~.'Ç que for~ R~COSftutadus: l)~lo~ !Ct. .. bros do 
Ctmseiho: 
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VITl - dirhdr os dt'battts t! as discus~O~s dtss ~Z~õ:ttt-rius: 

JX. - conceder a pala\'r:l aos ConsC'lhoiros. observada a 
ordem de soli c ita(".ao: 

X - encaminhar us \'O t<tç.OI.'s, aput-dlldo-as l'OCD o 2S U.x.tlio dtt 
cscrutinodor prcviamenlC' escolhido. com a apro\·aç3o du:. 

Const~llteiros ehitos: 
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Art. 15 - (l Conselho l'unciomsrâ reunido ttm stssões 
plenárias. 

§ 1' - Pnra de l i'of'rar e opr~ciar a!i matérias dn !;tlt\ 

<:ornp~tf-ncia, o Conselho n;'io podar~ prescindir da 
presl•nça da maiorL1 de S("US IDCcrhros, sendo as d~cisOvs 
adotadas pela mff.ior iot s i~tes dos prl:'sentes. 

X1 - colh~t o~ VC'ItO!IO u "toclllmor o l't:sul tt:ldO dus: § zt - Exco}>C'iona=-se ~ rcKra do pnràf(ru(o anhrior as 
dPl l h(\r".,:õ~s: Uecisoos dC' dcst i tuic:ao do Corrcgedot-GC'ral e a doei .silo 

de perdn de 1n1mdnto por Conselh~iro, que dependerlio da 

XII \'otn r 1111 t:ornposi\:;'o dt> l1s t a ;>:1n1 pr~çilo L' daJ· m<sio ria ttbsoluta d.., ~t.'Us ua:mbros. 

votn ,Jt. qual idadl! n:ls cl01ru:1i.s ca~os: 
3' - A cOftlpcUncin deliberativa do Const'Lbo 
nx~trdda pri vnt.ivaraent~ pg}o 1-'leuário. 

XI II - dr•r cmapriRat!n to c puhlicidade ~~ del iht-traçOt"s do 
C.onsc lho Su~rior. includ~t' quanto uo~ prucedentt's 4' - No Ci:ISO d~ emp<:ilo na votaçlJ~. prevalecPrâ o vot.o 
pror.t\diltt'nt a i~ c h.or; súmulas que unifnn~jz.m e p>Jt:ifi.ttUt'ft do Pr csidC'ntc. 
a di!'>cussAo sohn ter~~.as jur tdicos: 

Xl\' - Ut!l'c:~r a rcpresenta~,:tio do Conselho Su~rior: 

XV - ~ubPCtcr à d~l itiC'rac:lo do Cvn:;o lho Suponor as 
llipótest~:; et11 quf!. fof' ooi~sn este Rtotl.(irtunto lntttrno. 

Art. 11 - Das dtoC'isô~s du l'rcs idenht, cõjbc.•ra. rt.•cu t·so 
p&ri:l o Conselho, vurbalo:mt o, quando m scss~o e, por 
escrito, rlus r~toft•rid"s em p rocl4sso. 

SECÃO "V 

DO PLE~ARTO E DOS CONSFJ.HEIROS E SCPLF.JoiTE$ 

... l't. 12 - Os Const>lhoiros r eun idos Na Sl"S:sào c,'lns tituetD 
o Pl~nttri .-, t!o Cous t'lho Supel'if\r t4 4i ~les cor:op1: t E" : 

'f - participiir t·om direi t o a \Ja to, diss st•ss?acs do 
C~Jnscl ho: 

IJ - justificar n aus~ncia a sessí'\o do Conse lho. M 

Svcr~ll::lria, cora ant.ttct!denc iu ra1 niraa d~ 18 (qu1.1rcnle u 
oi to) horas : 

Ill - &:s~inar ~ ata d~ sossiiio de quo tenha panicipaM. 
tn~dit,do :l Prc.:!õ i d~ncil:fl as rutificnçõ~s. supressõ t!S nu 
;,dita~r~ntos no .S(•U \cxto quando ontundcr necessários: 

IV subtoctl!r rresidl}ncia QllP.Stões: d~ ordc:u 
com·l'ruent~s ao undamcntu das sessões e ao pr·ocodimt!nto 
de discu.o;sêo o \'utacão das IU\t~rias: 

V - propvr. nos termo~ r egiltt'-ntais, o dPbate e a ~otaçào 
i:t(,•di:.tta de •utéris e11 discussao : 

\o'J - aprrtsl.!utar. por uscri to c j us ti f icut.hual! nte, 
propo~ta~ :-oobn!: RSSU11t.os da CO!Df1P.tência do Consolhn 
Sopt.•rior a sen•.Jil discutidos C' vo tados uu ordL-m do di ~:~; 

Vll - otuar coao Re!utor, upn:scntanclo votu fw1rJ~ntndo 
~ pre~crcnrinlt1tt1nta por C!'C'ri to, nos pr(.l(:~s&o.c: quP. lh(' 
tenh:un ... ido di.,.tribu! dos: 

Vlll - P"-rtictrwr das discu:.s1X•s. efctuondo. ~ sl'u 
cri t6rio, tlech:recào t!c ~o to, r:r-,. a jus tificat h ·a do 
pos i e i onHIII~'!Ilto JJssumj do ; 

SF.ÇÃO TI 

DAS SESSÕI::S 

Art. 16 - O tonsPlho r euuJr-strá ~ fllenario , sob a 

prosid"nch do Procurador-Cora l do Estado, cn sessões 

ordinál'i01s, ~.x.trêjordim1.Tias ou solenes, S&l'lpl'tt púb l ic:~s. 

con e xceção dus que verS(ll'l:!~ sobre pruccdilacnto 
d1 sdpl inor contra Procur~dor do Estado, perda de 
~mdat.o do Conse lheiro, ou outros ten&ns julgado~ 

neccs~lirios, que' serao rcsf?'rvados apenas à pa·c$ença dos 
interessados e do :;;eus odvogados. 

§ 1' - As b'ttssOes ordinarias !;orao realizados D cuda 
dois IDC'SCS, preferencialmente nas terças- feiras, .:om 
intdo pn~visto pRrtt tis 14. horas tt t~ratino Qs 18 hor as, 
ou uté :;, cor~:l usilo do filtioo assunto pautado. 

§ 2 1 
- As sessOos extraordinárias seria rea lizadas 01111 

!lUalqut.'r diu e no hor (ll'io const41n tt:! dl:!. pr&via convocação 
do Pra8idtml e. l:'.f uffü·io ou atendendo rcqucnmunt o 

subscr i lo por n:'lo menos do QU(: 3 {trt!s) ('{)nselheirus c 

Storiio r cali zadas rarft o exaJ'IO d.~ h.."\ tê-r ias ur.:tontes ou 
rdl'VC3ntes ou pant 1:1 dc.•sobstruçao da p.aultt. 

3' - As scssO~s solt'llt'~ St!r.lo e-specialmente 
cotwocndus pe lo PT4l~ident~. 

Art. 17 - Se no ho:-áriu marcado fl8r"d o inlcio da se:;sao 
nâo aslivvn'fl satisfuitas &s condições da su a 

in~talacão, niUnrdnr-se-á por 30 (trinto) 11inutos, H;>ós 

o que, ~tsist i ndo a situacn.o, sot·6 d~leminado o seu 
oncerraiX!ntu, coca a hvratura de ata registrando a 
ocorrôncia fi o:o;: Conse1heir'Os pr~sente~. 

Art. 18 - A sesdlo nrdináriu dividir-s:c-6 m dufl.s 
pnrtt·s: o '"'Expcdionte .. e 1\ .. Ord0111 do Dia'"' . 

1 - vt-rifk~t ~· ao de- quorlJ/11 e nhtirtura; 

11 - leitura e apt'tlvur:S.u da 11 ta da sossno un tt.>rior: 

I 11 ·coaJnicaçGes d i v~:~r-su· do Pres idente doe; 
Conselheiros: 

H - pudir 3 inoçerd~o. ttll i:t\_, , de dedunu;àu c.!c.• vot.o • J\' - Yl:snift~st.açr&o de Coo~elhtoii''OS sobre a SSWltOs 

-.-fto.tuuda nos trnnos do inciso antt•rior: divt:'rsus de interessP do Esuuio, da Procuradoria Geral 

rio E•nado ou da eaneira d.: Procuradar do Estado; 
X - concAdt'r OIJ nao apar t .- quando t=stivttr cont ·'l pa l uvrn: 

XJ - pedir vista cla prot:~s:;o suboeti cio r. votn,ao nu 
"Ordru do Dit.~"', pelo prazo l'l1n ireo do J.i (qu inz.8) dias; 

Xll - requilf itH.r. por i ntt~I1D€td io dH Pros i d(!ncia ou 
rediante dt~libercsc;a.o du ~lcn&tio. e lMentos neC'essArio~ 
e 6teis oo uaDe de ar-té r ia suhl:.etidn no Const- lho 
Superior: 

XIII - int•grur gt'\Jpos dr t r ohalho e cocai ssoos 
dE>~t i nados 3o cunpri mf!nto da cCI!!peténr.ia do Coastt l ho 
Superior: 

XJ\' - l'l!pn::st-lllélr o Consulho Superior m solenidttt!tt uu 
ttvvnto e,;pP.t:tfiro, C\Ctliante dcsignnç t!.o préd3 d o 

Pte~ idt:nh:J. 

CAP ITULO ll 

DO FUM:JONAI!FXTO 

SEÇ~O l 

DlSPOSICÕES GERAIS 

\' - L>h:cus!iiio u votação de ~~atéria ~c:t.inbtruti\tü 

c.· c.:·nccrncntc ~o Conselho Superior ou de mtor ia urgentE' 
ou singP.lo rtue. a c ri t ério do Plenário, cocaporh 
de I ifwil'~çao it~eU i a tli, indcpendentfllln8nt e dtt ~plicaça.o das 
nomas l'OKirtcnta.is de procossamento: 

\'T- '"'horn do procurador .. . 

§ 2 ' - A · ordC111 do Oio• c~reendo • loltura do• 
rclatOri os. aprest!ntaçlo d.- Ptsfvçeros ou i nfornaç.OOs e 
propo!; i (:ôeS dos Conselheir os , o~ pedidos dto 

A~clareci~~entos, os • debat6", B discussão W.s oot~r ius e 
ti sua vot aça.o po:lo F'lenârio. 

§ 3• - \'prifh:ado o quoi'UII n dtoe~arada ebl!'ttt. a us11&o 

pulo Presidcnt<'. proc Rdttr-s(f- á i l~i tur~ da a ta d'l 
sosfiêO antod~r. H qual ~l"ra silbae.tid.l 6 aprovatlhJ d') 
Plcnlld c , :tdahido:.: ;wodidos dP. r etific-.açl o, stlprtss.!Lo ou 
~dít~ntc.> d(' sc iJ taxto o strs ~f'ciJldb:.. pela 
Pr!!:;idfnciil , co~lsultado o Plonário s caso de ~vida. 

4• - Aprov~::d11 a ata:, sorà eln n~s i nnd~t ~JIJ 
Pr~sidt'tU . ., e pelos Conn•lhei ros. 

~ õ' - lndoponccot..,..lto da inclo•lo 011 pauta, podorac 
s~r suhaet i Ms ao Cootelhu Su~rior :wttéri!s 
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con.:;-Hlt"C'\tdus dtt urgêncitt peln Presldt>ut~ uu por no 
11tnilll0 ~ Ctri!s querto:J) dus Conse lhe i ro ~. Cllll votfiÇA(• 

prt' J irn na r. 

§ s· . "Horat do Procun.Jor.. to dP~l l ndda 

IWini l~sl~cao do Pr ocuradorc-. do Esudo cau~ nlo StlJaO 

Conselhe iros, inscrtto~ t'Oft tmlt<ed~r.cJ;s afnlt~a d~ 24 

h·1ntt.1 ~· qu~l.ru) hunt~ ant~s do 1ntc1o du S t·s~no. suLru 
quHisquel' B:SióUrll.os de interto~S\.! d4 Prucutndot iu-G"'t'õl ) do 

F.::otado e rla carrei ra dl· Procurador dn tstado. erlflit1ndo-( 
se illê du~:~:. JnscncOcs, culH.>ndu d c odoJ CJrBckH u t"•cpu 
aàt ieo c l!lprorrugh(') de 10 (dez) ~lr.utos ;:IATi?l ht~r 

uso dd palavra. 

Art. 19 - ~a "Ord~ do Dia ... o:n c. unpn..,nto à p.:lutn 
distnbutda an tes do Hltcio da M•ssiW. prcvtatJC>Ilt~ 
f'i xwdtt t~-'1 locfll de fcici1 uco'i.~(l ou \JH e-muil, o 
Prusidtml~ anunciur& o assunto t111 dubut.,-, h uolltt' do 
Jntere~~;uto, o nOCM:ro do processo res()t.:ocl i v,) e o 
Conselhviro RelAtor 

1' - l;ai l O O lhO.ndu, O 1)1-f\SHirnle COOC:(.•<h:"t-,i a 
p~t lítvrft ao Rt-httor, quf! fartt o ~xpo~h:iio do A<r.unto, en 
fo n~<.~ de rehtt6110, t.tut> contt'ra histOneo da ooterih m~1 

pnu\3, fundaet~nhtcbo o conclu5lâo, no !naXiiDO oro 20 
(vin t e) f'linutos. prorrogavc1s por ba l 'l 10 (dez). ~flll 
~~ani ft! shtZ" !il"U voto. 

§ 2' - tonclutrlo o ro lat6rto, u Pr«·sJdentj' rr;,1!:auedr:S ~t 
palavra aos Conselhf'iros, que poderào .:; u eun1 f f'StAr, (111 

fum.3 de pedi®~ de "'~darl'ciracnto~ ou dtt l.i~ótb~h:s, pt•la 
ordttlt de i nsf'Tiçfln, no IUé.tiiiJCI por duM votes a cndo 
mt:abro, ~endu fnsnqu~;.ui:\ a r.oncessAo dw ~parte, FM">T 

ll.<apu n~ superiot ta •t-tatd~ do quC' lho foi dt~f~t·JOO 

§ 3' - No c urso dos deba t es. npó::. opor lunizadA a 
pelttVI'll a todn~ qu,. que1 ntll s t• J~;Jnl fP~tHr. poJant 

quulquer Con~cllll'i ro rwthr \•ista dos bUlu:.. tupó lc!!oo en 
que o !'xatte <h! utént~ !tt-rá r~t0110rln i ml>rf'tor h ·ellr.tl'lll\' 
IIU dt"SSi10 SC5(U1nto. 

Durunh• os d~bat"s· o Yres 1dcm.o podur!i 
interfPI i r r.una orcosur escJarec lDent t'~ d.t o rd(.'Cj ger~l. 

St>ndo- !J-.e Vt!dAdo t:.~tfli f_.star-So o;rJlrr O ..:r r to d.a 
qucstlo. 

§ 5' - ÚJ seauid", nho havt>ndo p\lchdo de vi s t~. sera 
ro">t i tutrlt~ ., p&lt!VIb bO Relator, ~r·n qutt profirt:t :. ... u 
\'U\U. 

§ 6' - Se~Jr-se-6 ewd~J discussan sobrP n matêna, 
JkKhtndo quíilqunr CoMrlheiro, pttlK ordt"a que .sol 1citur n 
palavrn, 1'18lli f (',i\iir-!!oc OO\':'l~nt o sobre o as:.unto, 
adrui ti& a conce1e~An de 1\f»lrtto, por tcn'lf'n nt\n c;upt'rior !I 

.. t •d• do quo lh• foi dvf"rido. 

§ 7• - Encerrbdu a disr:ussao, ~o ta4:ls .:;crilu atbi t idos 
debAto~ e queost(~es de or dt.'tl <' pas<or-~ji -A " vt;>u ç.•o. qut· 
podert ~cr : 

I - s1tth01Jcn. por cl)fJ tr&s ltl, quando o Prc·:nctontr 
d!ll tH .. JM ft fnt118 d~ ~OI fC!~t3Ç.'\o , 

11 - noamal. quamdo o i'r·esidcntt• (lroccdo .\ ~...hunoudll Joo; 
Conselheiros paro urHfestltC:ao lllrii\'Idu:.tl. J>('la orti~:u tle 

ant!culdc!dé nd t;artclnt. a pa1 ti r do voto do rttliilo r ou 
do \ Ot o divttrgffite: 

Ill secreta, quando o Preside-nte dt"tt.H-ml na 

utilh.~t;;lo de <:~dula~ própri os t Impressas. co:a 

fimtlidade ttdt!qUuda i ro t t>ria, podendo e:;~ol~et COIW 
ASCn.Jtinador qualqu,.r C'onselheiro. 

§ s· - NwnliLMI Consulhturo pudt'tb l'Jtleir-.sf! do ~Olltl "~ 
Ei:lt~ria.s ~ub::x>tidas l aprec1ac:ao 00 PlE'Ildt· io, rcssBlvndo 
0 ("HSO cJo ii:IPtt<fUII!ntO, 

§ 9' - Uma vez qu~ j :. proferido o voto cJo rl'lalor, 
sPguir-n-~o os dos deaais C'..t.m .:; tolhcJrns, na 01d fo11 

dt."Crescentfl ds antlgOJd.Jde, ressah•Hclo:~ os casos PCD qu .. 
Connlheiro tiv<'r o.ntec1pado c for.'\Jiudo o voto 
dunante LI d iscuu ao t: o:. debnte1e, 

§ 10 - lniciudo o rogiM de votuçUu. ruJo o;er~o mJtlS 

aWn tidas qunisquor discu~sõcs OIJ QU<'S tôos dtt ordco. mas 
tsfh~nns '!.'Çt..hsrt+Ciel'fl l O'\ 110 Pr~s:i dwutt" \obr•' t;uo-. tb Ps 

rP lc.c:ionadn' a própd~ vo taca.o. 

§ ll - As qu"st.(K\.:; prejudiciais oo pr<'1tmlnarcs st'r~o 
._prcdadn~ ftntPS do ~rllo e cc:n prtajult.o dtost.e. qu:mdo 
procedeonlttS. ~ que~ l êo vttn ... u ~obt ,. nul ldaclv 
:a uprlvel. pronuncJ~mt•nto ,ttrA couvn :. ido c:m 
dJlq:Ant:l~. a f111 dn qu.- pci:.:s., St"r :sunuda n nu) icb:de no 
p razo que I h~ for asun~lado pelo Conselho. 

§ 12 - RPJe ltt,das as: projudiclou ou 8 $ prth•tnarr~. 

ou bU 00111 olft, nAo for Jnc011pathe1 o upredacào do 
•trito, se~uh-s~Jo-lo a discuss!lo e fi duliberaçAo sobro o 
at~ttl'ria princ ipal. \'Olando sobr~ t1 mesrw os Consttlh~Iros 
venc idos ~D quasi\IU(Ir delas. 
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§ 13 Sd c. n sul tbdo d3 voucrto acolher o rc):.t61"10 c 

uprovor a propo~t l'l de panu:ltr ou lnfnrmaçõ'\o originéria, 

PS:lK tur~rJ a forM a.d(l(lund~:t tr dPIIbúra\·iio "· 011 ''a::>o de 
n.1o srr acolhld&. h~:r~vtmdo dh·cn{~fl('ta parcul de volo, 
s v r' dPsixrwdo, prl o Pre~u!rtnuo. rtohtt.or ad hor. Aquele 

lU JO vot o tenta• r ttrlt"lido ca ~ua fund8•tonttl~;au a oplni3o 

tiÓdl d c e.Jjon U\nu do Colegiado. 

§ 14 - F ... nno ~=tmdo ucol hidu n rulut f)rin, <:001 rt~jelctio 

du p1·v~~t<~ di! pan'Cl'r ''U t nfortlb<.:olo. ~crá r cd i,1dda pttcn 
rttUI\'ttlentE' tt A:uiJ:.lttutJva, ~ l o Conu lh&iro-R"l~wr 

l' at-;o Lfonha .;spr""'" ntudo propo~t...s C.JvttrR~nt& d:t originária 

nu I:H: lo Cons(')h.!Jro QUC" houvC'r profetJdo c1 priac1ra 
ra.s:ufP.stRÇf\0 d tven~~nu eo c-nso de f'oneordâncJ a do 
n~l,tor COCI ..s pn.tposlu. 

Ar t. 20 - Ad.ni ti dn ft sustontaçiio oral. ::.uu produchn dar
sr- ó, por at~ 15 (Quinze) minutos 1mprotro5th·eb. upi)s o 
~otu do Consclh•iro· Rt>htor c an lcs d~ rt)libortura da 
ducussêo. 

Arl. 21 - N3o Cf'~"Utttui illpedilwnt o ao Con5el hr-i ro o 
fítlo de hovt-:J elt~ t~l:trado a propostu di' Infot~cà<.~ ou 
flarC't't:J QtK' cst~jn ~end(• dobatidH no Com:clho Superior. 

Mt. 22 - (onsti tU I lllfljldie.nto aú Conselheiro n fnto d~ 
nJ, huV t-1 u~:n .,., u.lu oo rc latorio du PJ vpu~t3 de 

Jnfonnae! o ou PJtr-occr quo astt'J" c• ducussQo, bHa COIDO 
UO"i dt>lJ4 t&S t' li:$ diM U!IiS0f'~ ~nhrA <1 118tériH. 

Art. 23 -NJ::. casos de proccdi r:e-olo du~tplinar ~onlra 

Procurador do Es tttdo, ustará i~tpcdtdo tfc funcionar como 
r,•}&tor ::o Con<it.'lhn SupPTII)I ht'Cibt'O quu so J.J lotado na 

rorrw~~dUJ Jlt-titll·d! U1..l que h·uhb suJo lohtt..lo. • o tt!a!PU d21 
•ns truct\n do procedJ~nto, aind:~ qU€" nclr n.")o tMhfl 
uf u; tuéu. 

Art. 24 - ;\ r• ind us.lo <'11 pauu. du pl'OC't>ssn fh·a 

C'Ond irlnn.idi\ A prf+!'il"nçn do C'.on~alh('iro- Rt- ltl tor 

or' 1:11u:irlv, S I' awdtt Jll t l'Krantu do Wns,·lho Sup.,rior, 
rc,sn 1 vnda & lup<>tcsP de- un:<·uda. cs que· pode r:S o 
PH,.:; Idtmtc: dPSIJtlo..r novt~ rt"latonn. 

Art 25 - Na rv wclu!::\0 e. paut::t de procP~so. nlto 

h11vendo c;uorv111 de del ibera~,·ao coa ;, COCipos l çlo da sessoo 
01 itdnàd11, ~ qu•~ fo i rtoola ti:ldo. dtJVt>nl $t'l" 

provtdt•llcJudo llO\'O re)utório. 

Art. 26 - Xas sessões utramditllirias e sol<'nes, 
••PI i cét r-~u-6., no que couber. u djspo~to oo:os ttrt U. .. 'O~ 

d~!lile R~gu~ntu. ~rttncntts à$ St-!li~ÕC:. ordmAri~s. 
dP.t(de qutt coxpat1\N.: cor. a f1na l id:uio Ps pe.c t fica pdra o 
qu.11 fo rBm com•ocuct.J ... 

SECÀO 111 

DOS Al'TOO Df PROC[SSOO 

.\n. 27 - As IMIHi h:t a. ~;orpa :.tpn•dedtta ptr)u Con!telho 
Suj'lf!rtor n~:~ "'UnlL"II d'J Uio'" l.Ofl::jlarJu obrhutOt"lU&t'nlv do 

r f.n<~·dicntl"~ ndtoinistr.st 1vrH;, dAvidaDuclltt auturrrlo!> e 
p~Utlt tto ~v~salo, por 

I 

p1wn~n:cntc lncbtdns na 

aclcr•tnatàCJ 00 fJrl's idt:nte. 

I ' - Pio cnso de eapedien t~: receh1<fo no Conselho 
Surx-ri or :iM uutuaç~o. será esta• pruvidenc tadR por 
ag~nte pObl ieo lotado na Procuraêor u Coral do E:rtcstJo 
IJI\)dJ nn t t1 c?ncurso Pl)bl i co e pre,•i tunentc dos 1 gnado p.un:l 

toc~J rtna} id.1dto pl")Uti acr:brns oh• f tOi: cJo Conselho 
Supct•tor. 

§ 2' - Os Conselheiros dcvurao so1J c nrtr ~ut.a pard 

n:lttlttr os procc:;S'-'~ e n pedientvs que lhe f 'JTHI 

di::i~ributdoc;, M mPnot prazo possh·n l e &t6 48 (qL: &tcnta 
11 oito) ho t'U:$ &ntt·~ do in t cio da S\'3süo, que o induirá 
ll:.t pauta. m ordt>llll CJuuo l O~o;ica de rucobu:.~mto. 

§ 3• - lledaanto doi th<-rnçAo do Plon&riu. atendondo 
proposta forwJada por QUB}quttr dO!! rnnst-lhPlrOS, poderi 
::.c r N.cepclorlbd~ G Põ~Ula parn d1 0\lU:a.~u c votac:'lo de 
aatérlb con::iderAt!& uraente. 

§ 4' - Nu h1póuse do p;JraJI:I'tJfo nntAnor. :t't• o Relator 
b 1111.1!:1 r<io hoovur e la.OOrudo voLo uc.:n t o, poder:J. 
1101n1fntar-~~ orai• L•nto, upresenltt:'ldv lu to f'Scrito no 
lli'·"H'O fif' 48 (qJdfVI \.J ~ Oi to) horas. 

õ' - A p.tUt.J du s~ssiio ~ut·d duartbuldtt M•s 

Cuo :aelheiros coe 1~0 •Jn1110 21 (v int<' "' qu~~~:tro) horuo; 
HrHM J u ill l 4. lU du S I1S!<.AO. 

§ s• - A'$ dollbl:rueMs do Con:~lho Supcriur St•rao 

transcr1 ta!' rPslntdet:ente {' coca clnrru para a ata da 
reJ"pt~cli"tt n•~io. 

Art. 28 - Os autos de pl'oeessos !ll~nlv dhtrlbutdo:; o. 
Cont.~dhciros-RAlaton;s, üxc lutdo o rnstdcnt~. pul 

dd~pathQ dc.:.tc, du IJIOdo squ i ta l i\"0, d1:1 arortio <"CI .. ~ 

orde• dr ant 1 ~I idade na can rira dllr. inteuenus do 

Pág. 06 

Con:wlho Superi or, ob~(.trll'llda rigorosa11ente a ord(11 de 
inaresso dos ttxpcdtentns nn Secr.-tar ia do Gab1nete. 

§ l' - TO\b c quetlqunr dutribuicBo e rediJ~ttrlbufcAo de 
oroc:essos sf!r6 dttvJditlh>ell~ rogistnu:lb p.s-b Stteretaria. 

§ 2• - Medianl< dcl ibornçllo do Plenario pO<Wr3o ser 
n~dinnhu1dos outns de processos pm poder de 
Cclns~lh..-inls qu", pro\• ia~nonte, t.tmM11 co:wnicudo fo lla 
ou l~(l('dHt.enrn, C-011 1 dvxh:na~ao do novo Relator. 
ob~er'-&.ntlo-se 11s rnndtç6es noranis dtl dlslribuicfto. 

Art. 29 - Os au tos d., proce=isos sc-rtlO instrutdo:~ cu. 
infnt"'MçOes, c..rtldôcs, parrccres. doc~nlos P outTos 

uh·~WnLos nPC'es~llnoa ou Ot~is ü dcchno do Con~t!lho 
SuperioJ . 

Art. 30 - (}.ç procedimentos dLscíphnares Ct)Otra 
Procuredor u do Estado con~ tarao du pauh por ~t.."U nCb:ero 
"' In iciais do indiciado, pre~ervando-so o r.ais posstvel 
a UIH&N do indtdado no êdu to da JnslLtutç.Ao, st"ndo 

pdsstvl'l de puni çao qualqu~r ;,;to des.abonado'r du honra do 
proeur&dor t>nvo l v ido no !ri tn nAo t•ons tatllttt de dt"ci ,;!\o 

f ormulada e fund~ttentada do Consl'lho SupnrioT, 

Art. 31 - Os pruct"ll~v~ que, estando e11 pauta, não fort'fl 
aprttci~OOs, por fol tn de te~:~po, n:s S<'ssao dc5igruula. 
t e rno pr-eferfncta., ru& soss3o 5aguintfJ, sobre os dl.":at)s, 

que nào te-nham tido pronunc i&llalto suspenso ou ndiado 
por Ptt~hdo de ~isu 

C.~PITULO I1I 

DAS DISPOSJçl)Es GERAIS E ESPfCl~.IS 

Art. 32 - As sl tua.<,.Ocs nfto previstn" ne.sto Res:i~~e-nto 

&orno resolvidas ec Plrnério, pt<lo \'Oto da r..aiorjn 
)'iq.t}u do~ molllbrof\ presentes ê st:ossllo tlu Consdho 
Superior que decidi!· sobre nauria ostranha o ele, 
~erv1ndo as dcJ ibornçOes t oaudas CUMO nor~s para 01: 

C-&'~OS Hllálo"o:i 11 ur~.;anhada.s sob a foru de prectxhmlh· 
procedn:cntcis St' versartm sobre bl:tt~ria adainistrativa 
r de sOIIulas de j uru;prudencla ucbdnistrtttl\tt do Estudo 
Sf' tr;uar em de llfttl1na ;urfdica. 

Art. 33 - Por proposta do Presidente ou do qunlquer dos 
d~h const!lhef ro!t, eprovada pA}o voto .U. 04.dorict 
ab~oluta dos tae•bros do Ccnselho, podcra s-er mcxh ficado 
o pr.tstonte Red .enl.o lntftrn<'l. 

An. 34 - F.ste Regii'Jtlntu ln l t!nlo ontrarA M \'ig-o r na 
data de sua dhuh:u\.·ào, 1)0r Portaria a ser bahada pelo 
Pr()(.:urndor~Cteral do F .. "~õ tndo, 
(;Uf1Lrt.riu . 

(Auditoria Geral 

Edla Pinheiro Ribeiro 

PORl:AML\ N" 00612G09·AUDITORIA 

C:l 02 

) 

A AUDJTOICA c:ERA L 00 ESTA DO DO AMAPÁ. 

""""'•do pelo D<ac10 n• 3091 de 2~ de j ulho de 2007. INndo d:a s 
lttabuiçõn que: lhe •lo confa id:a< pdo a-t is<> 23. lncL<O IX. do 
Oec.,to(Nl n" )22:1 de 29 de Ourub<o de 19'17 . que aprova o 
Regu13mentoda Audnoria Oca~1 do F...11taOO. 

H t:S O L VE: 

[)eç_1g na r ~ Auditores a~ixn rcladonadoJ para Mb a 

1Upcr~i.~n do Oraor do Oepart.:uncnlo de Auditoria . 
Contador/Audal<lr RONIUJO Dl:l.SON Sn.VA DE SOUZA. 
reahzu::m JUn.o a SeacLu~ dt: E.$tado do Mtio Ambi.tnle - SEMA. 
Aurl11ori a &:pccia1. no.: Pmce,"ios de Patamauos de D1*i~. 
re~rcntu •n. acrd<OO< de 2007 e 2008. no pcrlodo de 17/02 a 
2~1{1)12009. 

AIH'. Hl AC'Rl~1lAN F I'IlC IUt A 00 LIMA 
• • ..., Ml\l1 1Ut10(1.J.ITlN110 VIA~NA 
XISIAHI:SO<'OUO~$ I'FUHk A 

·COOlDE.N~A 

• t'OHI AOCIUhl•DilOR 
· C'ONTAOOJWN.tOITORA 

Ma:•~~~irod.e2009. 

ED~ 
AUDITORA·GERAI .• 00 F.SfADO 
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Secretaria~~~ 
. .:.~. ' ··· . :· ..... 

_______ ) 
José Adauto Santos Bitencourt 

PORTARIA N' 1S0/2009-SEEO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas alravés do Decreto 
n• 3427. de 28 de outubro de 2005, tendo em vista a 
necessidade de institucionalizar a Comissllo que providenciara 
o Titulo de Domínio das. Escolas Estaduais que ser5o 
contempladas pelos Planos de A~o Articulada do Programa 
Brasil Profissionalizado e do Plano de Metas. 

RESOLVE: 

Art. 1' - Instituir a Comlssao Técnica Intersetorial 
fom>ada por servidores da Secretaria de Estado da Educaç~o. 
que terá como objetivo tomar todas as medidas necessárias 
junto aos Orgaos estaduais. municipais e cartoriais, visando 
consolidar a emiss~o dos-Titulas de Dominio dos terrenos das 

. escolas estaduais. particularmente, as que estao contempladas 
• nas ações do PAR • Programa Brasil Profissionalizado e do 

PAR Planos de Metas. 

Art. 2" - Designar os servidores abaixo relacionados 
para, sob a· presidência do primeiro. constitulrem a Comissão 
Técnica Intersetorial: 

SEED 

SEED 

- Rosa lrene Marçal Valente - ADINS/GAB/SEED 
- Marciana Amorim de Souza - CAD/SEED 
- Reginaldo José Brito dos Santos - COREF/SEED 
- Joao Pedro Moraes - NEP/CEBEP/SEED 
- Antonio Carlos Gertrudes Botelho - NEJNCEESP/ 

• Raimundo Flavio Souza de Olrvelra - NEM/CEBEP/ 

Art. 3' · A Comissllo Técnica Intersetorial poderá 
convocar ou convidar dirigentes escolares. 6rgaos ligados ao 
set01 de imóveis das oulras Secretarias e. outros setores afins, 
com objetivo de dar suPQ11e a seu trabalho. 

Art. 4' - Esta Porta~ 
sua publica~o. 

Gabinete do Secre 

José Adauto 
Secretário de 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
JliSTIFICATIVA N"O I9/0? -CPL·SI:I.:D 

JOSÉ ADAUTO SANTOS 
Scc:rtfirlo de Estado d 

Processo: n' 200912Jn. 
Assunto: Dispçnsa de Licita~o 
Fundamento fepl: Arligo 24, Inciso , a L<:i n' 8.666193 t suas 
alterações. 
Adjudicado: EDIRA TEIXEIRA DE 
87. 
Valor: 6.000,00 (seiS mil reais). 
Prot:raiU: Univorsolizaç.lo e Qualodadc da Educação B!sica, A(.lo: 
Aquisiçlo. construçao, reforma, e aluguel d<- prtdios escolares do 
ensino fund>ment:ll, C6dl1o: 12.361..1016.2577, t:l<meato de 
Dupo .. : 3l.90.36 - Outros Serviços de Terceiros Pcssoo Fl<ica. 
f'oott: IIS (FUNDEB). 
Obj eto: Locaçlo de Imóvel. 

Senhor Sccmori9, 

Justifica·se a pres<:nlc t.lispcnsa de procedimento liciratório. que tem 
como objetivo a locaç.lo de um imóveJ, para alojamento dos 
professores do ensino modular que prestam serviços na Escola 
Estad<al Eme<to Pcrein. Cobres, localizado no Municlpio de 
i'Tacuuba-AP, na rua Francisco Teixein. s/n, com fulcro no artigo 24, 
Inciso X. da L<:i n. &.666/93, o qual di>.: 'paro compr> ou !ocaç.lo de 
ituó"{ destinado ao atendimento de finalidades ptcclpu;u da 
Administr>ç.lo, cujas ncussidsdu de instalaç~o c localiraç.lo 
condicione a sua escolha, desde que o preço 5eja comp:ulvcl com o 
valor de mercado, segundo avaliaçao previa·. 

" locaçlo do imóvel cru questln e dt fundamc:nt:l1 importincia para 
dar su,onc ~Jea-~agogico •o prG:e.ssu de ensino-11pn:ndingem 
desttwoh·f! :·. '"ni:s. 1 demanda «:w.:.1cinnal carente do nl&o~llicrplo de 
Pr.lcuuba·AI'. 

~~ iocaç.Qo do imóvel se fu nccc!!!rio. ptlo f:Ho d.:t inexist~cia dt: 
um prédio ptrtencente ao Go\·.:rn1l dn Es1odo qut alenda a 
necwidade de morndia doJ profc.ssores do truino modul.u. no 
município em questlo. Nesse cun1cx1o. surgi a 3djudiculárin que 
coloca 1 dispos•çlo, desta St:Creta..rio, un\ de seus unóvc15, que pelas 

(DIÁRIO OFICIAL) 

condições t.lc: instalaçlo e localizaçlo e adequado para alcnder as 
necessid:ades de habitaç.Go dos professOrc!S do ensino modular. Pois. 
d.:pnis de devida avaliação do mesmo, concluiu-se que o valor de RS 
6000,00 (seis mil reais), pelo período de 0110112009 a 31112/2009, 
quer diw, RS 500,00 (quinhentos reais) mensais, esta compalivel 
com o preço praticado no men:ado . 

Vale rcssalcar ainda que, a existência da impossibilidade de cumprir 
com o que determina a Lei de Licitação, ou seja, licitar. que e 'um 
procedimento administrativo preliminar que permite: a Administmç!o 
a seleção de seu futuro contratante dentre todos os concorrentes que 
ocorreram ao seu chamamento, escolhendo o que melhor convier ao 
seu publico' (Comentários a Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Publica- Maria ttddaidc de C. Franca). Portanto, a 
abcrture de processo formal para a contratação ent pauta. estaria 
fadada ao fracasso, pois rUo atrairiam interessados em potencial, haja 
vista, a precariedade da Comunidade. prcjud ic~do e in\'iabili7..ando o 
:slendimento aos mandamus constitucionais. alem de rct:trdar o 
atendimento das necessidades aqui expostas, com isso, podendo, 
inclusive, causar prcjuizos a Administração c principalmente aos 
Alunos e Professores 

Por todo o exposto, Senhor Secr\!larío, submetemos a Vossa 
:tprec~ç!o esta Juslilicahva de Dispensa de l1ci1açlo, para 
autori7.aç1o e ntlificaçlio do v:tlor a.cima citado em ra ... or da referida 
odjudicntârio. objetivando a lllC4ção do imóvel pm olojantento dos 
professores do ensino modular que prestam serviços na Escola 
C.s1adual Ernesto Pereira Colares, visando dar conlinuidadc ao 
processo ensincraprendiugem desenvol'o'ido no rcfcriUo municlpío. 
Para cumprimento da Lei e visando o inlcrcsse da Administraç!lo 
Publica e que apresentamos & V.Exa .• a presente justificativa para que 
seja homologada na fonna que detc:nnina o artigo 26 da Lei de n. 
&.666/93, bc:m como, :s divulgação da mesma no Diirio Oficial du 
Emdo do Anta pá, a fim de que produza a efidcia do atu. 

Macapá·AP. 13 de fevereiro de 2009. 
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S(niHlf ScC'rcliiriu 
Ju!'<lllil~.(.,l.' ;~ pn:~uh.: lh:.j'l\:11~ de pw,,;cc.Juu..:ul~l IK il.llt•ftt.'. QUI.' ICIH 

ct•IIH• nhJcltV<.I a prc~•~,·â,, d...: ;.crviçt)S na :irc~l~ de mfonu.irica c 
..:<lmmtkaç;.1o de d;u)\l):. l4.1rnc ... idn'!lo flCiu PltOrl .. '\Plt\IJ ll)ttk:C\.'~ltnll!t tlu 

de Uac.lo:: do Ant.1p.iJ cull'l! d~!ó c!'IA<' Pn-.ci.!SS..111lcnlo Ja F(•lha de 
l'aê_!am.:nlu, Sistema d~.· r.'\I.'CU ~~v Or.;am ... ~llâri:\ ~ Finan.:dra para 
l':~lol(hoi c Munidpi(t(, 1SI:\l·t:M '1. II<'SitCdJgCIII de Ht;ll/(' IJa~e: 

M:anulcn.;j(\ de Hcmte Pa~r: ÂC'C<;.'C'I :i lmt•m .. ·l ,. EntJ~·n·fn Jl-' 

l-::-l1.' a lu aduunt~lnnin' h:m 11.'~1~•1~1(1 11<' arhg,t' 2 I. iuc1""'l XVI. J:t L~.· i 
n~" ~ fo6fi:"l o q~l:\1 d11' "p:•ra fllljU'\."s.àH cJu~ cli<Jriu:-. ltli~i:u,., t.k 
1\mnul:inm p,;lcJrnut/;Uin,. dl! U'\tl ,~;, :\,lmiuisl r:u;àu ~ ck ~,"di-;t\t: :o. 

t.:cuka.:; o1idai~. 1'14:tU ('Nu o Jl;tr;t :t pr .. ~l:.t(:\0 dl' stn• i<'o~ dt 
inrunu:lliu ~ J~f~~.a jurillica Jt l.fi•·d cu 1Hiblicn iltlcn6, pnr 
(u'J.lu~ ou utitl:~du qut iulc;rcm ~ .\\lmitli:r, l r:a(' ifl l'Whlica. 
t:ri.-dus lliU1l t)~ fim c~ J•ttificu ... 
U$ "'-'1\I.;"OS liUC sc.:ritt' ~'\ .. ~Ulllt.l<•!o 1)\.'lt' l'lH)U,\P ~'\t' dl.' fundum~nlal 
llllf't!, lltiiti~IJ fl!W"<l tl d&tlhlh IIIICHI~\ d,IS õ\li\ uJaJ\·~ 111\'10 \' run tk~l!l 
\ccrt'laria. fk'i:'. (I n :h• :\c,.• ..:(n ft lt.'Cihll•'~l:t ... ~ 1:11:. ~n·t,'th 

(;cUIIJIII IIlll' h .'IUI <t •fU;thd<ttl\- ~~~~~ ~f\' IÇ•-,, .11..'111 ti.• ft.:lll(ltl ljlh: 

dcm:t111b:i:t p:u~ :tl..'nd .. ·r ".:11~ u su:\t h•<. 

Ü I'IH 11 ).'\('. AUIItHJlliíl f ,l;ldtt:tl \ 'l'l iHiu \."IUU fim \.'~llC..:I Iii:tl t.k 
" J'I \'l!HWI;tl, ,_··ocH deiiAI. <lfi~IIICA( "' ~1111 1'<1131' a ~WC'U,i'\tl d h ;Ui\' .Jild ~S. 
tlc: 11;1-.;"·,:'l.;um:uto Jc: t.l<tdt>,, Jiftnnt:ut:uuelll\' f1J I ~ tl l\xkr t-. 1\~Cu, iv<l ... 
ddui\!:H :1 rol ilic;a ~ 3 .. dii'Cirl7~ .. dt.: llll'unuàtit:a nu L~t:Klu .:·. cabo.: a 

1)f1..')13\:i'111 do<:> St'f\iÇ,IS cil:lílt.'.S ,, St-..:n:l:lria lk F...:!<ul•l ti: I r4.1u..:.:h;~f\ 

Nu ~Ul" l;..lll~e au llrL'\=U Jus rdi.:ri,tu-; x"I'ViÇt•~. 1.~k "''f'l futnct:l~ft• ll.tl 

,·al\lr dt RS lU CJi-' S3 tJ..:.z mil "'''·..::..~nlo> c :'\'h.'nl:a ,.. tfU3Iro r .. -at' ~ 
('li li.-. lia c 11 ..:~ c~tH:l\'CI5.i m~n s.1l. ,,,,;lc.lj'k:ri<ldu de bncir(l a lh.Jt,:mhru úu 
;mv t.Jc 2009. lota.hl.:mdt• ,. mout:mh.: dl' ltS 1 j I N~K.OO , ccutu \.' 11 in la ~ 
11111 11111 ....: 1'-CCIIIH..: C 1\tl\o-fo!lll;l ( t~Htt r~;~ i ;,: } 

P111 lt\IJ,, u c.xpo~tn. \culh'r \c,;ro.·1:1r~1 "'uhult!h.:lllU:l> a ~ua ;tp-ttclaç,\<' 
esta Ju)1itio1i'"a d~ OisJX'tlsa dr Licilrz\·:'lo. 1~m fH,h>fi7.açJo ~ 
nttifK:H,:.thl d.;, vakw ac in1:1 ciladu ... 'tu f;nnf d,, rcll.rid~· :.~JjuJ~t.·;,tá,on. 

\:Uill u uh,kll\'11 acun01 ..:-..ll.-cirkadn, h,.,,. t'u l)lfl •m:t h1 UII{\klg;'Ç~~l 1101 
fi111Uõ1 q l!t.' :i~·Icnniun o amp.<t :!h ,1:~ t r1 ut- RJtt-<v"'H. \! I'IIO(.I~,.'fiN :l 
d i\. Uil;~·;.;v da llk.' SIIIõl "'' D t;:tKI Ul't.,:b l du r .. ~t ;,,l{l <.lu J\ Uillpa.:.. /Í, .• tk 
q~ )'H.•J u1..- a c.lil.!iC iit J\' a1v. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA~·. 022109- CPL -SEED 

Processo n•. 2009n692 
Assunto: Disp<nsa de Lici~lo 
Fundamento Legal: Artigo 24,!nciso I d 
alterltÇÕ<:S. 
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Adjudicado: EMPRESA F. V. T ARES - ME • CNPJ: 
06.753.97&10001-00. 

1 Valor: RS 12.686,00 (Dor.c mil seiscento c oitonb c seis reais). 
I ro. tt dt. Recursos: Proa:nml : Universalização e QunJídade da 

EducnçGo Basica. Aç l o: Aqui11çllo, Conslrltçlo, Rcfonna, Aluguel e 
Reepartlhamento d~ PtCdios Escolares do Ensino Fundamental, 
Código: 12.361.3016.2577, Ele me ato de DesJ><sa: 33.90.39- Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica, Foale: 102 -(SE). 
Objtto: Serviços de reforma no telhado e na rede de distribulçlo 
elétr ico da quadra de esporte da Escola Estadual Santuirio do Perpetuo 
Socorro. 

Senhor Secretârio, 

Justifica-se a presente dispensa de procedimento liciwtório, que tem 
como objeto é. exceuçlo dos serviços em rcferêneia, com ·fulcro no 
artigo 24, inciso I da ui n' 8.666/93. o qual diz: "para outros serviÇos 
e compras de \'alor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na 
alíneJ. "a\ do inciso I do artigo anterior e para alienações, nos casos 
previstos nesta Lei. desdt que n3o se refiram a parcelas de um mesmo 
ser..,iço, compra ou alienação de ma1or vulto que possa ser realizada de 
wna s6 \o'cz" 

A reforma no telhado e M rede de distribuiç4o elétrica e de suma 
impor~nc1a para o funcionamento daqueb instituição escol:u, pois 
eonfornlt pa.eccr técnico emit1do pela Rede Flsiea os serviços 
solicitados acima pode está comprometendo a escola nGo dando assim 
coodiçOes para o seu funcionamento e nem para atender esta 
comunidade com aulaJ de qualidade tanto p:un os clunos quanto para 
os professores. 

Pan realização dos ~r\iços foi ef~tu:tdo levantamento pel3. Rede 
flsica, desta Secretario, t qual orçou quantit:lti\'O e custo dos referidos 
serviços, que foi conoborado pel3 pesquiso de preço junto As empresas 
cadasllad:tS, em que a en~resa acitn:L adjudieDdo npresc:.ntou 11. melhor 
proposta, além de ser objetivamente capaz de atender com clkiéncia 
I1S nc:cessidades da Secrewia. 

Por todo o exposto, Senhor Secretário, submetemos a sua apreciação 
t st:l Justilictlliva dt Dispensa de Lic1taçào. p;.~ra autor1zaçio e 
ratifx:oçdo do 't'n.Jor a.dma citado em favor do referido iKfjudicotArio. o 
qual u tã em eonforn1idade com o praticado no mercado, com o 
ob.)Ctivo acimo especificado, bem co:no sua homolo~ÇJç:to na formo 
que dtr.t:rmin:~ o nrtigo 26 da Lei n• 8.666/93, a fim de que produ1.a a 
eticácl4 do ato. 

COMISSÃO PERMANENTE De L! ClT AÇÃO 

JUSTIFICATIVA N'. 02lm- CPL-SErll 

HOMOLOGO 

Processo o' · 200915988 
Auunto: Dispc:nsabilidadc de Licila 
Fundamento Legal: Arligo 24, artig IV, d• Lei n• &.666/'l3 e suas 
altoraç.)es. 
Adjudludo: EMPRES.~ UNf f P - COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE DOS PROPRIETÁRIOS DF. VE!CULOS DO AMAP,\ 
- CNP'J: OS.S27.167JUOOt-13. 
Valor : RS 5 112.214,80 (Cinco milhOts ccn"' <doze mil duztr.tos e 
catorze rC3is c oitenta centavos). 
Fonlt de Retunos: ('tOSI~a: Univerulit3ÇiAO e QuaiKiadc ~11 
EducaçJo Bisica, Açdo: Manutcnç.ão e lmplemenl3ç:lo dilS Atividades 
P:dngóg•m do Ensino Fundamental, Código· 12. 361.3016. 23!2 • 
Elemento de Despesa: 3390.3~ Oulros sm•iços de Terceiros Peuoa 
Jurídico, Fonte: li S (FUNDES). 
Valor: RS 153.366.44 (cer.to e cinqO<nla e l1l s mill1e:tentos c s=;enta 
c seiJ reólis e qu11enla e quatro centavos). Foote de Rt(urso .. · 
Prosr.un>: Universalizaç:W e Quolidade da Educaçlio Búica. A~: 
Manut~:r.ção e Jmpleme:Jtaçao dlU Atividades Pcdagógicu do Er.si~W 
Fundarr.<ntal. Código: 12. 361.3016. 2382 • Elemenlo de D<<pcsa: 
3390.47- O~rigaç<l<s Tributárias e Contnbutivas • Fonte· 1!5 
(FUNDEB). 

JUJtifid·~ ft f"C~~te di.S!)C:ns.l de licitl(kr, f'ôlTC: ecntn.t.aç:lt> t!~ t"tnJlf'"S3. 

t..s;»«iatizada em ~e e$Coiar, tom fuk:to r.o Art. 24, l i'K";iU IV d!' 

Le1 !.666.'93 ~ ... i.U! •lteraçOcs, por,. dio11tc da necC"SJ.Jd:We emc:Q;r ·'C'1.1 

dos s.erv iços t:fll k:la oas ur.idrtdts ereiDr-cs rurais: do ~~'> tfo !\map:i e 

t~.th'Wo suprir t: ilk .. r..!t r u nccusil.b.dcs ~ ~''tnos c da c~an~aJe 

'""' ~n.l, oçtou-se pel3 c.oo~ <i. aJJ~fC.sdt.. 
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&e s,rrv1ço de transporte escolar nu suas \' aóls. terresue, flu\'1:11 c de 

rotas t de essencial tmport.incaa JW:l o descn-.CII'"•mcnlo lfus alunos OJS 

d1"ers:u comunidades rur•is. visto que. utJ dtntro dns normas \'Citadas 

p&rt a EducaçAo, uma das finalic:bdes prtdpuas do Eslado. 

O dispos1tivn enfocado refere-se aos casos em que n decurso de tempo 

nectuit to iiO procedimento liciu.tóno norm31 imp.:dma 11 adoção de 

medN1as indispensàveis para tVIt:lf danos inepnrãvt1S. A d ispensa de 

hcibÇ~ e :. conttataÇAo unediata repres.fnbm UIT'.3 modahd3dt dt 

Ih\ 1dadc aa:autcli1lória do intcresu pübhco 

No ca.so especifico da.~~; contntaçi'ks ductas. emer2énc1a s1gnif1Ca 

neccuKiade de atcnd1mentn imt'diato a ccnos 1nttn:sses Demoro. em 

rea117Ar o ptt$laç:ao produztria nsco de sacnfk1o de v11lores tutelados 

pelo ordcn:uncnto JUrldico C(\mo a l1c lla ç~o pressupõe certa den\ora 

Pl'rll seu ttlmitc, submclcr à cnnuataçAo ao ptOCcsso liCIUfÓriO 

propic1 nt1a a concrth.zaç!o do sacnncio e esses vak'-res 

I 

Ante ao exposto t J'!Gn sa}nguatda doe ckvsdo& mtereuc.l púbhcos, 

assim como po.r.a cumprimento das <k:k:rmtnaçõc.s csl3bclec:id3S na 

lcgislaç6o, jusrif~eo~se a Di\(le~bilhdnde Licil:ltón3 e J'Kl~ 

cumPfimenl.o da Lc t, ... isandoo 1nkrcs.sc da Admin1Sit3Ç~o Públ~ea.:: que 

aprucntnmos n V Exa n presente Jus1 1riCol1\'~ pO.rtl qu~ scj:~ 

hQI'T\(\IOg3da e posterior pubhcaçio na forma da Lc1. 

(Setfap.. - -~ ----·-·-a-- -
Rod~~fo_~_!rnandes da Silva Torres 

POR'! A RIA N" 011109-Sf:TRAP 

A CHEFE DE GABINnE DA St:CRET.4RIA 
DE TRANSPORTES DO A~L\I'Á . no uso de'""-' atrrburçôrs qU< 
lhe slo conreridas pelo Decreto n.' 25~0. de 041()6107 e Portaria n• 
069/08-SETRAP , 

R ESOL \ ' E: 
Art. I" · DESIGNAR ns Servidores obnixo 

relacionados. para viajarem da Sede <lc suas arnbu1çõts MacapiYAP. 
alé o Muntelpro de Oiapoqur, com o objttivo de Executar Serviços de 
hmpeu de rua< c tcnaplenagem para asfalramcnto, no período de 02 a 
2610112009 
JOSE GEMAQUE BARRETO Ch. da ROE-01 -Cr>l-03 
ABELARDO DIAS Ag. de Portaria 
AMILAR BENTO Ag. de Portaria 
ORLANDO F. DO NA.S<.:lMENTO Agente de Portaria 
OSMAR F. DA SILVA Ag. Scrv. Engrnh.via 
MANOEL NER Y DlAS Ag. de Srrv. Divrrsos 
MANO~L SENA RAMOS Datilograro 
MARIA RAIMUNDA RAMOS DA SILVA Agenrc de Por1aria 
PAULO SERGIO LOPES Ag. de Por1ana 
IVANILDO DO NASCIMENTO ROCI-lt\ Aux Oper.Serv.Diversos 

Art. 2'· O srrvidor fará jus a 50% da ditlia no 
caso de fomcctmenlo do lllojam<nro ou ourra ronna de pousada em 
ÓfgAo Otlt~ni bhca rtsprr o Dtcrrlo n• 147212002 . u :\ri. • pm- a< disposiçO<s rm 
COUllano 

~ •• . D 

C · SSI 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N" 013109-SH RAP 

A CHEFt.: DE GABINETE DA SECRETARIA 
DE TRMiSPORT ES 00 ESTADO 00 A~IAPÁ. no uso de suas 
arribuiçOcs que lhe sao conferidas pelo Decreto n.• 2550. de 04/06107 
e Porwia n' 069/08·SETRAP. 

R ESO L V E: 
Arr. I" · DESIGNAR os Servid01es abaixo 

rrlocionodos, para viajarem da Scdr <lc suas llribuiçõts MocapltiAP, 
ali! o Munielpio dr Tanatugalzinho, con\ o objetivo de Executar 
Sctvrços de l..imprza c Terraplrnagcm • no perlodo de Ol a 
12101/lll09. 
H I L DOMAR 1.. DO NA.~CIMENTO Motorista Oficio! 
JOAQUIM MOREIRA DA S SOBRINHO Au.l Oper.Srrv Divrrsos 
BEN13DlTO FONSECA DF. MELO Ag. de Portaria 
TIAGO DOS SANTO.~ PEREIRA Motonsra O freia! 
FRANCISCO MELO DE ALMEIDA Aux. Oper.Serv.Diversos 
CLARINIJO DE JF.SUS S DOS SANTOS Aux.Oper.Scrv D1vcrsos 
RAIM UNDO Mi\RLUCID DAS MONTEIHO Motorista Oftc'"l 
JOSE ALMIR L CARNEIRO Mororista Oficial 
LUIZ FERNANDO S. DE SOUZA Mororista Ofie1nl 
llAMILTON BENJAMIM DO E. SANl O As. rk Portoria 
WAJI/DER JOSE DAS SÁ Op de maquinas 
OENEniTO DE ASSIS A. RODRlGUI:S Aux.Op Serv.r>ivmos 

Ar!. 2'· O servidor rar6 jus a 50% da diár ia no 
cas.o tJc fornecimento do aloJamcnlo ou outra forma de pousDda em 
Or&ao ou e id · blica respeirando o Durrlo a• 147212002. 

contrário 
Art. J • Rcv disposições em 

PORTAKIA N" 014109-SETRU 

A CHEFE DE GABINI::TE DA 
St:CRETARLII. DE TRANSPORTES DO f-loTADO DO AMAPÁ. 
no uso de suas auibuiçO<s que lhr silo eonrcnda.s pclu Dtcrcto n.• 
2550. de 04106107 c Pc rtatia n• 069/08-SETRAP. 

R ESO LV E: 
Arl l". Ut:SIGNAR os Servidores abaixo 

rrlaeionados. poro viaJarem da Sede de suas arr ibu1çôeS MocapWAP, 
ate o Munidpio de ProouubK, com o obJettYO de ExecutAI ServiÇOS de 
Conscrvaçlo do Ramal do Pracuuba. no pcrlodo oc Ol a l6/0l/l009 
ADE~IAR SILVA TRNANO Cttere da,ROE-04· CUI 03 
JOÃO FERREIRA MAGAlHÃES Ag. dr rcvtarla 
ARTHUR PAULO L.. DE SOUZA Aux.()pcr.Scf'>•.Divmos 
ALENIR DAMASCENO BARRIGA Oprr. Oc M:lquinas Pesadas 
JO.~E RODRIGUES MIRANDA Agrnrc de Portaria 
LUIZ CARLOS DA SILVA LOPES Ag. de Porta11a 
MANOEL DAS GRAÇAS C. CARVALHO Ag. de Port:>ria 
JOÃO FRANCISCO DE LIMA Aux. Op" . Scrv. Diversos 
KlSE lJE JESUS PAIXÃO Ag. de Portaria 
DJALMA DOS SANTOS SENA Ag.Transp.M.,itimo 
JOSE MARIA SARGES CARVALHO Vigilanlc 

conlrtlrtO. 

Ar!. 2"· 0 Servidor rart JUS I 50'" d• dil.ria no 
outle forma de pouslKla em 
rrrtro n" U7lll00l. 

os isposiç«s em 

PORTARIA N' 015109-St:TRAP 

A O IEFE DE GABINETE DA SECRETARIA 
DE TRANSPORTES DO r.STADO DO .4MAPÁ. no uso de suas 
alribuiçOc:s que lhe slo conferidas pelo Dtcrcto n.' 2550, de 04/06/07 
e Portaria n'. 069/08-SETRAP, 

RESOLVE: 
il.r l. I" • DESIG:-IAR os Servidores obaixo 

rel;octOnadtw. para viaJarem da Sede d< suas auit>viçO<s MacapA/AP. 
.U o Mun1dp1o de Mazagào. com o obJclim tk E>ecutar SerVIÇOS de 
Comcrvoçlo c Manutençlo du RR-156 . n<> pcriódo de 02 a 
l6101/l009 
RAIMlJNDO NONATO MARTINS Ch. da ROE-05- CDI-03 
ANTONIO GONÇALVES DA COSTA Agente de Portam 
ALVINO TAVARES DE MELO Op. de Máquinas 
JOR\oETAVARES DA SILVA Aux.Serv. Diversos 
JANARI TRi\Ji\1\0 MAIA Artlficc 

PORTARIA I'" Ol l/09-SETRAP EDMAR F. MESQlJIT.~ Ag. De Portana 
1>1:: JOSE MARIA F. DE ARAUJO Motorista Oftc1al 

, A CHEFE • GABINETE DÁit. LOURIVAl. MENDES PANTOJA Ag. de Portaria 
!OECRETARIA DE ~IIANSPORTF.S 00 El>TAOO DO M f AP ; WANDERLUCIO M DE OARROS Opcr. 0c M"'llina. Pesadas 
no uso de suas anbvrçõa que lhe slo eonrmdl5 pelo Decreto n. • PEDRO PAULO P. DE LIMA A&entc de Portaria 
2550. de 04106107 c Portaria n• 069108-SETRAP, ROSIIJlt\ TRINDADE DA SILVA Agente de Portaria 

R ESO LV E: 
Art. l'· DESIGNAR os Scrvidorts abaixo 

rci:ICionados, para viajarrm da Sede de suM Ol.ribuiçõts MoeapA/AP, 
art o Municlpio de Llvanjal do Jari, com o ~letivo de Execuw 
ServiÇO dr Limpeza c Terraplenagem p;w osraltamcnro, no prrlódo 
de Ola 2610112009. 
NEUTON BARBOSA DE LIMA Chefr da'ROE 02 -CDI-03 
CUARACY NUNES A. DOS SANTOS Ag. Serv. Engenharia 
RAlMUNOO TRINDADE DA SILVA Aux.Oper.Scrv. r>iversos 
MILTON DE SOUZA PICANÇO Mororista Oficial 
MANOEL SANTOS DOS SANTOS .\&tnk dr Portaria 
JEREMIAS FERREIRA DE SOUZA Aux.Oper.Scrv. Diversos 
JOS~ PICANÇO MONTEIRO Op. Maq. Pesadas 
JOSE VALDIVINO DA ROCHA Artlficc 
FRANCISCO DA C. LOPES Mormista Olic1al 

Art. l"· O serv1dor r:>rá jus a 50% do diária "" 
uso de fornecimento do alojamento ou mnra forma d.: pousad;a em 
ór&lo ou ~nr' c pública rcspci do o Drcrrro n• 1 ~7lll002. 

Ar!. r disposiçõc• em 
contrino. 

Arl. l"· O mvidor fartjus a 50'1• da di&ri• no caso <lc 
f<Jmtcimcnlo do alojamento ou ouuo forma de pou.sad• em órgâo ou 
cnt1dadc pil · ~e pcirando o crrlo n' l47lll00l. 

Arl Revogam- dis sições em coo\rârio. 

D 1109, 

PORTARIA N"Ol6109-SETRAP 

A CHEFE DE GABl~ETE DA 
SECRETARI.4 DE TRANSPORTr.S DO f.STADO DO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe slo coniC:rida.s pelo Lkcrclo n.• 
2550. de 04/0b/07 e Porwia n' 069/08-SF.TRAI'. 

RESOLVE: 
Arl. I"· DESIGNAR os Sm ·idom ob• ixo 

rrlac:ionados: pan VIaj arem da Sede de suas alribviçlles MocapWAP, 
aú o Municlpio de Laranjal do Jari , com n obJCiivo de Executar 
Serviços de apoio c . manurençSo dr ponles. no per lodo de Ol a 
3t /OI/l009. 
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ABNUNES NICACIO ALVARES Aux.Oper Scrv Diversos 
MANO~L PACHECO DE UMA Aux Adminisrralivo 
OZIELCAVALCANTF. GONÇALVES Ag. de Portari• 
ANTONIO ALMEIDA DA COSTA As Scrv. de Engenharia 
I.UCIELE CARDOSO LÉAL Toe. em Laboraorio 

Arr.l"- O servidor rar6jus a 50% da diária no 
Cl50 de rome<:imcnto do afojamenlo OU OUtra rorma de pousada em 
Orglo ou cnci ·ca rcspeiiM o DK ro o• 14'7l/l802. 

rL 3" • ·ogarn as dis içO<s em 
eontririo. 

PORTARIA N' 03JI09.SETR.\P 

O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO 
ESl'ADO DO A~IAPÁ. no uso de suas atribuiçOt:s qur lhe silo 
conferidas pelo Dtcrero n.• 3384, de 08/07/05, 

RESOLVE. 
Art. I"· No•ur os Servidores abaixo 

rrlaeionldos, para comporem a COMISSÃO PER\fMiENTt: DE 
LICITAÇÃO, da Secretariado Estado de Transportes - SETRAP. 

EDIV.o\.LDO DA.MASCENO RAMOS Prcsidrulr 
JOSt MAX RABELO WANZ.ELER Mr111bro ECrrivo 
JOSt RONALDO MOTA IIACHID Mentbro Efrri,·o 
.IOSt AURt LIO DI:LGADO BASTOS Membro Suplcnlr 

publieaçAo. 
Ar!. l" · F.sra portaria entra em vigor na da! a de sua 

EXTMIO ~TERMO DE RljÇISÃ.Q !:!.Q 
COr>"[RA TO !'j. ' I 10!2001-SURAP~ 

ti - INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL DO 
CONTRATON. '01012002 - SETRAP. 

12 - PARTE 00 INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

St:CRET AR IA DE ESTADO DE TRAKSPORTES 
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
FIDENS ENGENHARIA S.A. 

~IJL,-\ PRIMJ:JM - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
prescnrc TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL 
rem por rundammlo leg•l o disposto oos An. 79, 11 da Lei n'. 
8.666193 e suas alrenções poslcriores, de acordo com a Cláusula Nona 
do Contraio em quesllo e Parrcrr Jufdico a•. H lll009 • 
ASSEJUR/S[TRU , conforme Processo Adminislnri,·o n'. 
6.000292212008 - SETRAP. 

Q.Á~U!A St:GUNOA- DO OBJl.'TO: Promover.a RESCISÃO 
AMIGAV[L DO CONTRATO Dt ,.. .. , 111/ltll - SURAP, 
firmado com a Em;lresa FIDENS ENGENIIARIA SI A. celebrado em 
3Mll!2002. cujo objeto t a Exec1çlo du obras dr mrlboramcnro, 
arualizaçlo e pavimcnliÇJo da Rodovia BR-156, eornprreadrndo os 
srrviços de t<mplcnagem. drenagem, obras de artes especiais. 
sinaliliÇio, obras complemcnrares c de protrçlo amb1ental da 
Rodovia OR- 156/1\P- lreeho: Div. APIPI\- Oiapoquc, sub-trecho: 
Calçocne-Oiapoque, segmento: km. 0,0 ao km. 56.00. nrc•s!o: 56,0 
km. Lote OI. 

gAUS!II.A D RCI::!RA - DA QUITAÇÃO RECIPRocÃ: As 
panes d.lo plenl e reciproc-a quitaçlo du ob<ipç&s contra!Uiis para 
nada reclamar urna da outra a qualq1er lftulo e a qualquer lempo. 

(Saúde 

Pedro Paulo Dias de Carvalho • 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PRIMEIRO TERMO DE ALTERAÇÃO DA ATA DE 

REGISTRO Dr. PREÇOS N" OOJ/2008 
PRDCf.SSO ADMINISTRATIVO N" J78S'l009. 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÕI'ICA N" 11012008 

) 

Aos 25 dias tio mb de fevcrriro do ano de dois mil e novr. a 
SECIU.'TARIA DE ESfADO DA SAUOE DO AMAPÁ. inscrilo 
no CNPJ (MF) sob o n.'23.086.1761000l-0), >ituado na Av. FAB n.' 
069, na Cidade de M~ Estado do 1\n\apA, reprrsenr.SO por seu 
Srererorio de Estado da Sairdr . Dr. Pedro Paulo Dias de Carn lbo, 
inserlro no Cadastro de Prssoas Flsi= do Ministtrio da Fumdo sob 
o nürnrro 092.608.112-87, no uso de suas atribuições lesais do art. 15 
Inciso 11, da Lei Federal 8.666193, obscrvad>S, ainda, IIS drmais 
normos legais apli<:Avris. de acordo com o resullado da <lassificaçlo 
das proposras aprtstntadas no PREGÃO, NA FORMA 
ELETR0NICA. PARA REGISTRO DE PRJ;ÇOS n.' 01012008, 
RESOLVE enlle si justo e avençado e cclcbrom_ por f01ça do 
presente instrumenk», o primeiro ltrmo dt alttnçl o da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS n• 00312001, com base no M ico 6S, §t t• 
e 2" da Lti n• 1.666193 allralizada, • sub clML<uJ.is e conoliçõcs a 
seguir mcn<:ionadu.as quais passam a rv.r r pane lnrc~ante da Ata 
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original: ClÁUSUlA PIU~IEIRA - DAS QUANTWADES F. 
PREÇOS REGISI"RADO. 
Com fulcro no artigo 6S, §§ I" c 2', da lei n• 8.6661'13, e oonfonne 
previslo no item "8S' da Ala de Registro de Preços n° 003/2008. 
ficam as quantidades allcri\das con~om1e a seguir 

EMPRESA REGISTilAOA: EXPRESSA OISTHJUUIOORA 
O F: MEDICAMICNTOS !.TOA. 

·-- -- -- ---·-- ----, 
CI\'PJ: 06.234.79711100 1-78 j 
ITEM -- ODJm-~ -Ql :A;.r:--·r\,A_LOR 

r UNI'I AlUO RS 

-6) TAC'RÓLJ~IUS I MG- ~~---1~2SO t ·4.72 
SEM - ----- ---- -- - · 

C)..ÁUSU.L/1 SEGUNDA :- DA RATIFICAÇI)O 
F1cam raltficadas as dema1s cJàusula.s da mencionadas Ata de R~i:-l ro 
de Preços. 

Mau ri· 

Comin ao Permiln•nte de llcJtaçõot 

m PREG,Õ.O ELETR ·N· OQ812Q09-ÇPLISP!-\ 
O ~n:rao do Estado do Amapi, por intt:rmédio da Secrcwia de 
Es!&lo da Saúde - SESA, mediante Pregoeiro pela Portaria de n' 
058/12009-GABISE..~A. de 17 de Fevereiro de 2009, torna público 
para o conhecimcnlo dos interessados que farA realizar licilaçao na 
modalidade PREGÁO, na forma ELETRÓ:"!ICA, para 
REGISTRO !)F;~. tem por objeto Am!.!.$!9..~e.!:wnJ!I.tJ 
.LAttaJnl•.!JIJ!, para a SESA. conforme anuo J do Edital. O 
proceduncnto licitatório obdccemJo a L ti Frdtral n• l0.520. de 17 
de julho de 2002, Decreto n• 1455 de 16 de Agosto de 2006 - c com 
aplicação subsidiária da l.ei Federal n• 8.666/93 e suas altcraçoe~ A 
licitaç.lo serA no dia 17 de Março dt 2QO~. h 09h00(Nov.&J!!!lli. 
Endereço ElcuOnico J.l11u.t.://www l ic ita~&om.hr.M;,iores 
informaçôcs serao obtidas na sala dn Comissio Pe~;ncntc de 
Licitação, sito ã AY FAB, n• 69- Centro, nesta cidade. CPLISESA de 
segunda ã sexta-feira. no horjrio das 07:30 às 12:00 e dns 14:30 às 
18:00 hora,. cndmça EletrOni<:o: !.:t>!@lli\!li.Ul!.J:OV.bi ou 
ffi3UJ'Q i!ll('rrtllOSOUza@h~ 

Macapâ-1\P, 02 de Man;o de 2009. 

!1-huro\~---· · _ 
· Prtg;:~ 

fllliU\.Q f:!.f,TRÓNIÇQ_,'~'- 009/2Q09-S!iS:\ 
MODA !.IDADE: PREGAO -NA fORMA f.:LETRÓNICA 
TIPO DE LICITAÇÃO: MICNOR PREÇO. 
OBJETO: Aquisiçan de PNEUS. parJ a frota de veículos dn 
Secretaria de Est3du da Saúde. c-onforme especificado neste Editnl e 
seus Anexos. 
At:olhimrnto d~s~ OI) endereço Elctrõnico w\\OW J i cjt~ 
~ att b 08h00min dia 16 de Março de 21109, 
A!I!!Jun du Prooostas: h 09h00mln di• 16 de Março de 2009, 
~e~: h 14b00min ~o dia 17 de Marçu de 2009, Horâno 
de Brasília. INfORMJIÇ(')F.S:no tclcfont (96)3212~183, 
CPUSESA, nos seguintes horârios OS h lls 1211 c das I Sh lls 17h de 
segunda a sexta-feira ou pelo E-mail: ~c.an.8QYJu 

M:>cnpâ-AP. 02 de Março de 2009 

f.l7..ari~{.~ 
· PregoeirniSF.SA -AP 

fBHu\.Q_t;IJ;:I~R@~J?flil'l~ 
O Gonrno du Estado do Ama,,, por intermédio da Secretaria d~ 
Estado da Saüde - SESA, mcdi:vne Prcgoctro pela Portar ia de n• 
058/12009-GABISESA, de 17 de fevm:iro tle 2009. toma púhlico 
para o conhecimento dos Interessados que! fari\ realizar licitaç3o na 
modalidode PREGÃO, no for ma ELETRÔNICA, para REGISTRO 
DE PRECO~. tem por objeto óm!l,o)çfto de Medica.!ll.!Jl~~ 
lA1k!._ para a SESA, ronforme ~~nexo I do t::dical O procedimento 
licttatório otldccendo a lei ft:dt' n•1 n• 10.520, de 17 de julho de 
2002, Oec:rtto n' 2455 de 16 dt Agoslo dt 2006-SESi\. c com 
aplicação subsidi&-oa da Lei Federnl n• 8.666193 e suas altcr~~~;~c:s . A 
n:fcrid• licilftçlo ser! no diu, ll..JttM!!UJJ!~...A.!..92!t.041(Nove.) 
~ Endereço Eletn\nico hlllllilillr.!".!iElll~h~ Maiores 
informaçOcs scrao obtidas na sala d~ Comissão Permanente de 
Licitaçilo, sito! Av. FAB. n• 69 - Centro, nesta cidade CPLISESA de 
segunda ã stxt:>-feira, no hor.Jrio dns 01:3Q às 12.00 e das 14:30 às 
18:00 horns. Enden:ço Eletrrlruco:gll@~tll$<&1!,~n•u 
IIWlfO.J!~\Ua@h<>l~l 

Macapâ-,\P, 02 de Março de 21109. 

MaurJ.C:y~~ouza. 
l'rtgoei~~~-

PltEG,\ _Q_!;J..EI.B.ÓfSICO N' O I lf20~ 
O Governo do Esbdo do Amap, , por intermédio da Secretaria de 
Estado da SaUdt: - SESA. mediante Pn:gocim pc:la Portaria de: o· -
058112009-GAMF.SA, dr 17 dt Fevereiro de 2009, toma público 
paro o conhecimento dos intctc.ssados que: fará rcaliz.ar licitaçào na 
tnodalidade PREG,\0. na for ma ELETRÓ:>IICA, para 
ltl&lSTRO D.f; PBECQ~. tem por objeto ~4!-!'Q!:,~ 
ill•d~Ç!mtniO! de ólt,o~ poro a SESA, conforrnr Anexo I do 
F.dir• l 0 procedimento licitalório obedecendo a Lti Ftdtral no 
10.520, de 17 de julho de 2002, Derreto n' HSS dr 16 de ,\ gosto 
de 2006-SE.~A . e com aplicaçllo suhsidiãrio do Lei Federal n• 
8.666193 c suas alreraç&s. A rcft:rit.la licitaçao SCiâ no dia~ cJ.t 
lli.!;ço d~ 2Q02, ls Q.9 h00(1'\o~ Endereço Eictrünico 
ruws:/fwv,'W ljcjtacoes.ç CQ1J1.b!. Maiores infonnaçôc~ S<:rilo obtidas 
na sala da Comiss!o Permanente de Lic<taç5o, sito à Av FAB. n• 69 -
Centro, nesta cidade. CPI JSESA de scsunda li sexta-feira, no horhrio 
dns 07:30 As 12:00 c das 14:30 âs 18:00 horas F.ndereço Eletrônico: 
W@uude.~ ou Wtim!.fQn<"'<:é~lh2!milil.&Qru . 

M.capâ-AP, 02 de Março de 2009. 

l:tarina~~ 
- PregnelroiSESA -i\P 

f.Bf;.ÇÁ.Q ELETRÓ'IICQ ri•, 0 1212~ 
MODALIDADI:: PREGÃO -I"A FORMA ELETRONICA 
T IPO Dt: LICITAÇÃO: MENOR PIIEÇO. 
OBJETO: Aquisição de Equipamento- AI',\ R E LHO AUDITIVO. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

para Unidade d'e Saóde da SESA/AP, conforme especificado neste 
Edital e seus Anexos. 
A('nlhjmentg das Cro~t•":. no endereço Elctrõnic~ www lícitocoe.s
U9.!1LM. atl h 08h00min dia 17 d< Março de 2009. 
&rtuU!..tlll..!!!:!!Pl!Uli: b 08hll0min dia 18 de Março de 2009, 
l.!!ki~~~: ís 09h00min do dia 23 de Morço de 2009, Horâno 
de Brasilra INFOR~IAÇÕES:no telefone (96)3212~183. 
CPUSESA. nos «Kuintes horários OS h às 12h c d•• I Sh lls 17h de 
segunda a sex ta-feira ou pelo E-ma1l: ~~ud~ 

Macapi-AP, 02 de Março de 2009. 

\1aur~~Souu 
Prtgori~ 

PRF.ÇÃO EL ETRÓ:"!ICO N' 0131200?-SESA 
MOI>ALII>ADE: PREGÃO · NA FORMA ELETRÓNICA 
TII'O DE LICITAÇÃO: Mt,;NOR PREÇO. 
OUJETO:Aquisiç~o de t:Ql'IPAMEI'\TO PERM,\ 1'\ETE 
~IOSI'I T.o\LAR. para as Unidade< d• Secretoria de Estado da S.Ude, 
confonne cspecifica:fo ncs t( Edital c seus Anexos. 
Acolhimento das ProPOsta~ no endereço ElctrOnico !rê'~"·.licít.~ 
~. att h 08h00min dia 17 dr ~hrço dt2009, 
A.!!tt!Pr.a dJ~: h 08hotmin dia 18 de Março de 2009, 
!.!!klJl.~: h 09h00min do dia 23 de Março d• 2009, Horflrio 
de!lrasllia.INFORMAÇÓF.~:no te le fone (96) 3212~ 183, 
CPL/SESA, nos seguinte< horário• 08h ás 12h e das ISh lls 17h de 
segunda a scxta-rcira ou pelo E-mn.H· ~.g~~v.br. 

Macapá-AP. 02 de Março de 2009. 

Elzar~~~~ 
• Pregoeiro/I'F.SA - AP 

PREGAO EL~T13ÕNICO N'. 014noO~-~ESA 
MODALIDADE: PREGAO - NA FORMA ELETRÓNICA 
TIPO DE LICIU ÇÃO: MENOR PREÇO. 
OBJETO:Aquisição de EQUIPA" ENTOS PEI!M,\ :'IF.NTE, para 
atender o Centro de Rcahilitaç3o do Amapá- CRGJIPISESA-AP. 
conforme espccificaJo neste Edital e seus Anc,uls. 
M.Q!.hln!.t n,lo tl_a!i Prooosras: no cndcrcçt) Eletrônico \V\-\'W !jcitacocs· 
~L utt às 08h00min dia 17 d• Mor1o de 2009, 
Aberrun das Propol(as: tls 09h0Cmin dia 18 de Março de 2009, 
l!!!fi.o d'l!ku!q: js 09h00min do dia 24 de Março de 2009, l lorário 
de IJro.<ilia.I'\FORMAÇÓt:S:nu telefone (96) 3212~183 
CI'I./SESA, nos seguintes horàri:.S ORh iJ..< 12h e das ISh às 17h d~ 
scgunOO a sexta-feira ou pelo E-mail: cpl~nudc ap.gov br. 

Macapá-AP. 02 de Março de 2009. 

~ 
Mauro <lt a Souza 

- Prego. IS SA-.\1' -

Comiulo Pumutnl r dt lid laçOO 

âYJ.S.Q.1tQ I'Rf:GÀO E.u;:rnOr:-:JCQtl:...~iA 
MODALIOADE: PREGAO· 1\A FORMA ELETI!.ÓNICI\ . 
TIPO DE LICITAÇ.\0: MENOR PREÇO, CRITÉRIO De 
JULGAMENTO MAIOR PGRCENTUAL De DESCONTO. 
OBJETO: Contrataçdo de empresa csp~c.iahz.AI:b pant :~ 
prestaçao _dos ser-viços diJ reserv11, cmtssâo, 
marc.aç~olremarcaçâo c fornecimento de pass:1gcns aéreil.'i parn 
pacientes e 3COmp:mha.ntc:s do j')rugromil de TratamentO Fora 
de Domicilio • PFTO desta S.:..:.rctaria de Estado da Saúde 
tonfnnne espcafiC3do neste Edital c seus Anexo!\. ' 
M:QJ.J.liJI.IE~J"O DAS PRO~ nu endereço 
Elctrónico ~'~~- ati às 08h00min di• 24 
dt Março dt 2009. horário de Brruilta. 
<ill,f.RTVRA PAS PRO~: ., IOhOOmin dia H d• 
M1o1rço dt 200.9, horéno de Brasil ia . 
l.!:illJ.QJ>~ ~.Q: ís 09b00min do dio 25 de Marru de 
2009, Horltno de Brasilia. 
:'IFOR~IAÇÕES: no <cl<iun< (96) )212-61~3 . CPL!$F.SA, 
nos seguintes horários 08h ás 12h e d:t._ I Sh às 17h de segunda 
a scxta..fc•ra ou pelo E-m:lil: tlll@s~SQ.\' h.r 

Mncapé-AP. 02 de Março de 2009. 

MourJdt\~souz3 
Preg~S~ 

Comlss3o Permanente de Licitação 

ASSUNTO: Dispensa de Licitaçã ,. 
FUNDAMENTO lEGAL: Art. 24, Inciso IV da Lei 
8.666/93 e alterações, Lei complementar no 101/2000, 
de 04/05/2000; Lei no 4320/1964. 
ADJUDICADA: AEROTOP TAXI AÉREO 
l TDAOBJETO: A contratação de empresa especializa'cla 
em transporte de enfermos em aer onaves tipo IJTI 
AÉREA, para t ransportar um paciente, e seus 
acompanhantes, até a cidade de Macapá/ Goianla, 
que será su bmetida a procedimento de Correção de 
Cardiopatia Congênita Grave. em caráter de urgência . 
VA~OR TOTAL: R$ 60.000,00{ Sessenta Mil Reais) 
AÇAO: 2329 
CLASSIFICAÇÕES: 33.90.39 FONTE: 101; 
PROCESSO: 2009/9765 

Senhor Secretário, 

Pág. 09 

Submeto a elevada consideração de Vossa 
Excelência a p resente tustlficativa sobre dispensa. de 
licitação, em favor da empresa AEROTOP TAXI 
AÉREO LTDA·CNPJ. N°. 06.180.439/ 0001·20, que 
tem como objetivo a contratação de empresa 
especializada em transporte de enfermos em aer onaves 
t ipo UTI AÉREA, para t ransportar uma paciente e seus 
acompanhantes, até a cidade de Goian ia / GO, que 
será submetido a procedimento d e Corr eçlio de 
Cardiopatia Congênita Grav e, em caráter de 
u rgência , com retorno para cidade de Macapá-AP em 
data a confirmar, devido ao estado de saúde do 
paciente, considerando-se as seguintes razões: 

A Const ituição Federal, na Seção 11, no seu 
Art. 196, dispõe que, a saúde é dire ito de todos e 
dever do Estado, garantindo mediante polftlcas 
sociais e econ6mlcas que v isem a redução de 
doenças e de outros agravos e ao excesso 
universal e Igualitário as açõ es e serviços para 
sua promoção, proteçlo e recuperaçlio; 

A Lei 8.080/90 (Lei Orgâ nica da Saúde) no 
seu Art. 17, 111, dispõe que é de competência da 
d ireção estadual do sus prestar apoio técnico e 
financeiro aos Municípios e executar supletivamente 
ações e serviços de saúde; 

A situação do paciente é considerado 
emergente de tal ordem, que impossibilita o 
procedimento licitatório no momento que foi invocada. 

Consoante os dados do Laudo Médico 
Incluso aos autos do processo supra citado, a paciente 
será submetida a procedimento cirú!1liCo, e a rede 
assistencial SUS do Estado não dispõe das condições 
cirúrgicas pertinente ao caso da paciente. 

Trata-se de atendimento de extrema 
necessidade, permitindo Inferir q ue tal contratação será 
essencial e Indiscutivelmente, a mais adequada a plena 

. sat isfação do objeto; 
Por se tratar de situação que pode 

acarretar r isco de vida em potencial à pessoa, podendo 
ocorrer morte a paciente que se encontra internado 
nesse hospital, que necessita de atendimento de 
urgência à sua total recuperação. 

Destarte, a partir de análise percuciente 
desta Comiss3o, por tudo quanto dos autos consta, 
todas as hipóteses para figurar- se a contratação direta 
da empresa estilo preenchidas, vez que existe urgência 
concreta e efetiva do atendimento à situação do estado 
emergencial, visando afastar o r isco de danos à saúde 
das pessoas. 

Quanto à escolha do contratado que se 
encontra diretamente ligado a três fatores: Por se 
apresentar documentalmente ldOnea, possui uma 
estrutura para execução dos serviços, bem como, 
ofertar o menor preço de mercado, conforme a cotação 
de preço do setor competente desta SESA, primando 
pelo principio da economicidade e isonomia, buscando 
selecionar a pr oposta mais vantajosa para 
Administração Pública. 

Consagra o Art. 24, IV do vigente Estatuto 
das Licitações, verbls: 

Art. 24- É d i spe nsável a licitação : 

IV nos casos de emergência ou de 
calamidade p ública quando caracteriza da 
urgên cia de atendiment o de situação que possa 
oca sionar preju(zo ou co m pr o meter a segurança 
d e pessoas, obr a s, serviços, bens necessários ao 
atendim ento de s ituação emergência ou 
cala m itosa e para as par celas de obras e serviços 
que possa m ser concluldas no prazo máximo d e 
180 {ce nt o e o i tenta) dias consecutivos e 
Inint erruptos, contados d a ocorrência da 
emergência o u calamidade, vedada a prorrogaçlo 
d os respectivos contratos; 

Desse modo, com fulcro no Art. 24, IV, da 
Lei n° 8.666/93 e alterações, a presente despesa 
reverte-se de legalidade visto que o valor da mesma 
está compatível com o objeto pretendido, além da 
existência de recursos orçamentários, que assegurem o 
pagamento da obrigação decorrente. 

Isto posto, submeto a presente justificativa 
para ratificação e após tal procedimento, seja 
determinada sua publicação no Diário Oficial do Estado, 
conforme determina o Art. 26, da Lei 6.666/93, como 
condl~o de sua eficácia. 

~1acapá, 20 de Fevereiro de 2009 

MAURJ~~A SOUZA 
Presiden~~~SESA __--· 

~ndustria e Comércio 

Sebastião Rosa Máximo 

CONTRATO N" 001!2009 - SE!COM 

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS 
AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DO AMAPÁ POR MEIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMtRCIO E 
MINERAÇÃO - SEICOM COMO CONTRATANTE E A 
EMPRESA M. ROCHA LIDA-ME, COMO CONTRATADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL: 

O presente Contraio tem fundamento. legal o art. 37, 
da Conslituic;Ao Federal, art. 12, § 4• da Const~ulçlo do 

) 
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Ealado do Amap6, prOC8dirnento Llât816rl0 Carta Convi1e n• 
001f2009.CELJSEICOM. na Lei N" 8.666/113 awn altetaçôes. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO 08JETO: 

O ~ c:ontmo 111m por objeto a prestaçao de 
NMços pwa fomecimenlo de paaagens 84nas nacionais e 
lnllaiMCionais e IIIVÍÇIOS COII'Nioa pelo peóodo de vtgénâa 
do~··-· 

CÚUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇ0ES DE 
PAGAMENTO: 

4.1 -O valor 10181 do praHn1e conlralo eslj estimado em RS 
80.000,00 (Oitanta MIIIWI81. Qljo pagamento O<Xltrerá por 
passagem efetivamente entJegue e utiliuda, obsetvadas as 
tarifas vigentes llprOV8Cias pela Agenda Nacional de AvlaÇJo 
Ovil (ANAC) e OIS velar .. apresentados em planilha na Carta 
Convite 0011200f.CEUSEICOM; 

CÚUSULA QUINTA- DA VIGtNCIA E PRORROGAÇAO: 

O prazo de vtgenc1a do prasenle contrato 
..... Inicio "' ciMa ela - aainlltunl .. o dt. 31 • 
d-bfo de zo", podendo - pnmogado de acordo awn 
alegislaçlo vigenla. 

CLÁUSULA SEXTA- DA DOTAç.\0 ORÇAMENTARIA: 

Aa daapeus decorrenln da exewçlo deate 
Contrato COflllfto a cuat. doa rect.n<» oriundos do 
Programa de T~Wetlo 2312200012001 . Fonte 101, 
E*-'lo de Dapeea 33.90.33, cujo valor tot.l eslinado 
AMll R$ 80.000,00 (Oilenla Mil Reais), podendo, antas do 
término do contrato, aar alllndo este valor. desde que seja 
f8ltll a devida jullllftc:etlva, no• termos da legislaçao apliúvel. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL a.'~- CEUSIMS 

O PRpiro da S«reuria de E.staOO da lncluslo • Mcbil izaçlo Social 
- SIMS, cksipado pda l'llniN n• 20812008 - GABISIMS de O I de 
dezcnobro de 2008, publicada no Oi*rio Oficial do Estado n• 441 O de 
OS/Ot/2009, t""" p6blico pera o conhecimento de qiiCITI possa 
~. que is lO hofas elo dia 23 de marQO de 2009, na Sala de 
RcuniOcl do ~io Anexo 41 Secretaria de Eslado de Planejamento 
()rçamCIIIO e Tesowo elo &lado elo Amapt, sito a Avenida Procóp<o 
Rola n• 9d: Ccncro Admini-ivo, Macapi·"""P'- forj realizar 
ticitaÇio na modalidldc PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, rcfmonle 10 processo 2001170417, cujo cbjeto t 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALil.AllA PARA 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS i 
FLUVIAIS(Redc), INTEJUIUNICIPAIS E II"'TERESTADUAIS, 
~ 10 Mendi- das -.ssidoda da Secnewia de Eslaclo 
41 lncluslo c Mobiliuç.to Sociais - SIMS no <ll<rclcio 2009, 
conbme especillcaçOes conslonles no Edital do PrcgJo 005109 -
SIMS e - -a.. lnfonMç(IH odicionais, bem como o Edital 
poderio ser fomec:idae na solo de mmôOes isslo Especial de 
LicitaÇio, •• Seerelaria de Estado ela (nçl • cbiliZIIÇ&o Social, 
no Av. Ptoc6pio Rola, r(' 11, Ccn A ini ivo, (td: n• 2101· 
~OS) 110 t.rirlo das 0111 is 12h c 411 is I h, llt o dia 21 de 
março de 2009. 

~fra-Estrutura 

Instrumento 
Partes : 

Extroto cla Termo Aditivo 

-4• (quarto) Termo Aditivo ao Convtfto n• 005/08-SEThl', que 
entra sf celebt-Gn o 6 .E.A. c-CONCEDENll:, e o Prefeitura 
Municipal cla Porto Eirand& co1110 CONVENENTE. ot.....ú do 
S&cret~rio da Estado do ·Infro-&tnttura como 
INTalVENJENTE /CONCEDENTE. que ICitl COinO obj&livo o 
exc.:u;ao de Scr\<içH do 3• etapa do Construçi!o do Feira 
Municipal cla Porto Eirande. para os fiM nele deciCII'Odos. 

g,6v.5U.,A l'ERCEI86 • 1>4 VUiCN<:y : Fico prorrogado 
por ""'is 60 (sessenta) dias conHCutlvos o prazo ...,... 
coroc:lusao dos aerviços, obj&to do Convtnlo n• 005/ 08-SElNF. 
Com Pr&villilo do tb-mlno do vigancio pouondo poro 28/04109. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Mocopó, 2!1/0Z/09 

·-~ A ~roMotos 

Secrctdrio E ·a6o cla Infra-estrutura 

Instrumento 
Portes : 

Int-oi&nt&/Coftcedentc 

Extrolo de Termo AditM> 

3• (terceiro) Termo Aditivo oo Convênio n• 007/08·SEII\F, 
que entre ri celebram o G.E.A. como CONCEDENTE. c o 
PI'Cfcitura Municipal de Tortorugolzinho como CONVENENTE, 
atravis do SecrctCII"lo de Estodo do Infra-Estrllturo con10 

INTERVENIENTE /CONCEDENTE. que te~t~ como objetivo o 
cxccuçi!o de Scrviçoe Compl&rn&ntorcs poro Conelusao do Sede 
do Prefeitura M<.~~lcipol de Tol'tarugolzinho. poro os f ins nele 
declarados. 

gJUSUl.J\ TERCEIRA - DA VI6ENCIA : Fico prorrogado por 
""'ir 60 (tcscnto) dias co-CIItiv.,. o prazo paro coroc:lusao dos 
SCNÕÇOS, objeto do Convblo n• 007/03-sEINf, Com prclrlsllo 
do término do vlgfnelo pouando ...,... 'D 104109 

Mocopc!. 25/02/09 

Ale/f'·~ 
SecrctÓI'io de e !'r": "i:~';..-estrutura 

Ifttct"NNI&nt&/Coftcedante 

Inrt,...,.,.to 
Perta: 

Extroto cla Termo Adit ivo 

t• (primeiro) Tumo Aditivo oo Convênio n• 030/08·5EINF. 
que entre si cclcbrom o G.E.A. como CONCEDENTE, c o 
Prefeitura Municipal de Mozogi!o como CONVENENTE. atrovú 
da Scuetario de Estado do lnfro-Estrutura como 
INTERVENIEN1é /C~CENll:, que tem como objetivo a 
E,.ccuçao de Serviços de Limpeza Urbono, no Sede do 
Municlpóo de Moroga&; paro os fins nele declarados. 

CJ.ÁUSU!.A TEBCD!!A • DA VI~NCIA; Fica prorrogado por 
""'is 60 (sessenta) dias c-culivos o prozo paro conelusao 
dos JCI'viços, objeto do convtnlo n• 030/08-SEINf, Com 
previ.& do término do vigincio pcwondo ...,... 29/04/09. 

Mocopc!. 25/ 0Z/09. 

./t.·. 
A~ F.- iro Motos 

Scuetório lfc E odo cla l11fro-atrut1r0 
r/tcrvenicotc/Conceclantc 

Instrumento 
Partes: 

Extroto cla Termo Aditivo 

t• (primeiro) Termo AditM> oo Convênio n• 054/08-SEINF. 
que enti'C si ccldlrom o G.E.A. c01110 C~DENTE. c o Rede 
dos Associoçks dos E"olas Fomllios do Amapc!-AAEFAP. como 
CONVENENTE, a~ do Scuctcrio c1a Estado do Infra
Estrutura como INTERVENIENTE /CONCEDENTE. que tem 
como objetivo o Exccuçclo de Serviços da Raf.,.,..,. Amplioçi!o 
e Construç!o dos Estruturas Flsico! dos Escolas Fomllias do 
Arnopol: ...,... os fins nele dularodos. 

g,ÁUSU!.A $!CEIBA -D~ Fica prorro90do por 
""'~ 100 (cem) dios tOM&eutlvos o prazo para conclusllo dos 
serviço.. obj&to do convilllo n• 054/ 08-SEINF, Com prcvis& 
do tinni,., do Yi9fr.cio ponondo...,... 08/ 06/ 09. 

'. (- Mocopá, 2, / 02109. 

Aki ~~-~os 
Sccretclrio ~~ ~fro-cstrullra 

Infct'WIIIent&/Conccdcntc 

liiCIJlO N' 003/200!-SIINf 

Considerando razOes de nter~ púbico. o ESTADO 00 
AMAPÁ. pessoa )U'Idco de direito público Inferno. CNP J 
fMFI 00.394.577/0001·25. representado por oeu SfCifTÁIIO 
Of fSTADO DA tNIIA-ISTIUT\IIA. St. AlCll fiGU!IIA MAIOS. 
brosiet-o. sottei'o. ArQUiteto. CPF n• 370.640.372-20 e Ct rf' 
2.231.951/PA. residente e dornidiodo nesta cidade de 
Macop6. conloone olribuiçOo corstonte do DECRETO rf' 
2042. de 13.07.9S. e de aulro lodo como CONTRAIAOA O 
empresa fSTACON ENGENHAllA S/ A · • CNPJfMFI 
04.946.406/0001 · 12. com sede nesta cidade de Mocop6. 
sito à Ruo Mlnos Gerais. 62. 8oiTo Sollo Rito , 1epresentodo 
nesle ola por seu boslonle procurador o St. fMIUO 
IOIERTO UCOIAI, salvodolenho. cosodo. engenheiro 
clv~. CPF rf' 066.Ll!l .402·15 e C.P. n• 54.74-0/CREA/PA. 
i.so~wetn nos lerm<l$ dOI cwtigos 78 inciso XI. 79 lnc:i5o I. §§ 
t• e 2' do lei n• 8666!93 e de occwdo com o Parecer 
n~/2009-ASSfJUR/SEINF/GfA e n'OOI/2009 PGE/AP. pelo 
presente TEIMO Of IUCISAO CONTIAT\IAL por ato 
amigável a•tingiK o retocOo juriclt:o controluol firmado 
OllOvés do CONTIATO N' 011/2007· Sf1Hf, cujo .objeto é o 
Comlluçao do Comple•o Poleopoottvo do zerao, em 
MocoD6-Ac>. 

Mocop6(AI'I . V de faveret"ode 2009 

Pá . 10 

Autarquias Estaduais 

(SIAC/Super-Fácil 
Zenaide Dutra Caldas 

EXTRATO 

INSTRUMENTO: CONTRATO N" 002120011-SIAC/AMAPÁ VIP 

PARTES: ESTADO DO AJMPA POR INTERMIÕDIO 
SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIOAOAO
SIAC, COMO CONTRATANTE E A EMPRESA A. G. DE 
AlBUQUERQUE-AWIPA V1P, COMO CONTRATADA. 

DO FUNDAMENTO LEGAL: O PRESENTE INSTRUMENTO 
TEM FUNDAMENTO LEGAL NOS ARTIGOS 25 E 37 DA 
CF/88. LEI • . 3201&4, LEI COMPlEMENTAR 101/00, NO ART. 
2•. INCISO fi/ DA LEI N' 8.ee&'93 E SUAS AL TERAÇOES 
POSTERIORES, BEM COMO NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N' 40.ooooooet2009. 

DO OBJETO: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR 
OBJETO A CONTRATAç.\0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE V1Gli..ANGIA E 
SEGURANÇA ARMADA, PARA AS UNIDADES DO SISTEMA 
INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADAo
SIACISUPER FACIL LOCAUZAOAS NO CENTRO E NA 
ZONA NORTE DE MACAPA, BEM COMO NOS MUNICIPIOS 
DE SANTANA E LARANJAl DO JARI, CONFORME 
ESPECIFICAÇ0ES CONTIDAS NO ANEXO I OESTE 
INSTRUMENTO. 

DO VALOR E DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA: AS 
DESPESAS DECORRENtES DESTE CONTRATO NO 
VALOR TOTAL DE R$4D3.SI67.52 (QUATROCENTOS E 
NOVENTA E TRt:S MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E 
SETE REAIS E CINQOENTA E DOIS CENTAVOS) E VALOR 
MENSAl DE R$82.327,112 (OITENTA E ootS MIL. 
TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS 
CENTAVOS), CORRERAo A CONTA DOS RECURSOS 
ORÇAMENTAAIOS DESTINADOS A CONTRATANTE PARA 
O EXERCICIO DE 2009, APÓS A PUBLICAç.\o DA LEI 
ORÇAMENTARIA ANUAL-LOA/2009, CONSIGNADOS NO 
PROGRAMA DE TRABALHO 13.103.04.122.0001.2001-
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS, 
NATUREZA DA DESPESA Uto.37-t.OCAÇAO DE MAO DE 
OBRA, FONTE DE RECURSOS 101. 

DA VIGi!NCIA.: O PRESENTE CONTRATO TERA VIGI:NCIA 
DE 180(CENTO E OITENTAI DIAS, CONTADOS DE Ot DE 
FEVEREIRO DE 20011 A 30 DE JULHO DE 2001, NAo 
PODENDO SER PRORROGADO. CONFORME 
ESTABELECE O ART. 2•. fi/ DA. LEI8.1566193. 

DOS SIGNATÁRIOS: ZENAIDE OUTRA CALDAS. PELA 
CONTRATANTE E ALEXANDRE GOMES DE 
ALBUQUERQUE, PELA CONTRATADA. 

~~JANEIRO DE 2009. 

ZENAIOE D~LDAS 
DIRETorj.:Ce-RÃL_ 

(RDM 
Carlos Luiz Pereira Marques 

JUSTIPICA'llVA N' 001109- CPL- RD!IC. 

l'roc- a' : 20.000.012109 
A .. •ao: lncJCitihitklade l .icltMOrÍII. 

l' .. da-o Lcpl: AnotiV 2S, CAPliT. da to n• 1.666.'13 e s ... 
alk:raçOo:s 
Ad)lldkade: l:nlprcoa Bruileira de Tcl f.MBRA TEL v.-•dtooaclo: 1.000.00 (Hum mil rca•~ 
,_ do -..-: ......,.,.,, . <lerenci8onenlo Admiaistrativo, 
Códiao: 24.1220001.2001 : EJemea10 de Oeop:a: J390J9t9; F"'*: 
0240 
Objeto: Serviço de oelefonia pera esta JUdio Dif.-a de Moc:apL 

Scnhur Cercntc. 

JuobfOQ« • ..- inecipbilidode de poooodimano 

hcitll6no pare custai .._.. com ...,.,ÇC>O de tdclônoa como 

radoodifusao ,_. OKionol, iaololoç6cs ~ de LP's e 

ITansmiuao elo ~ - loauJ. ÍlllcniMonicipeis e 

illlercSialluais dur.u • -io de 2009, com lidero no aniiO lS. 
CAriTT, da l.ei n' 1.666/113 e ... altmtOa. 

A merida aiocaçlo elo R>0U1S0S é neccsWia - I 

lra~~~milllode-..inodoo .......,. locais, ...,icjpojoo........_ 

) 
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Optou-se ptla EMRKAT~I . tendo ~m VISlJ ser a unn.:a 

pn:sbldora de SCI'\'~M r'lt\tt rnmo mu nbrang~o..;•a em tudo tenikirh> 

naciuml estando o v<'llor estimado COitlpativcl com l duUI~o 

orçamenlána ptc\'i~ 

P.1t1 cumprimento da l..-::1 ~ ,.,~, o mtcrnsc da 

Administraçlo ~que apresenumos ll Voua S<nhon;, :s Justifteallva n' 

()C').V2009 p;lr.'l que 5eJ5 homoJogar.Ja. lxm 'orno a dl\'ulgaç.'lo cb 

mesm.1 no O O.t. a fnn de ~uc PfoJw..t .a cficitia do ato (an 26 d' 

Lc1 n• 8.666N3) 

JllSTlfiC:A TIVA N" 009111'1- <:r L- RO:.I. 

Cariot\ Luis Uq~te~ 
G«cnt< RDM 

Prnce.-~ • •: 20 000 OOWO'J 
Atsu•to: lnl'XIglbtlidadt LteaUtõria 
Fundo• .. tu lqol: Ani@i' H. CAPI.t I. dn I 6661'l3 " '""" 
alh:r.tÇcks. 
Adj•dic:ado: Tclcmar Nurtc Leste SJA 
VolorcstloDido: lU 7 000.00 (Sete mrlrcarsl. 
Fo•te de rt<YDCK: rrogtaJnot . Ciercnciamerun Admmlslnatno. 
Cci<Jrgo· 24.122.0001.2001 . Flemcnto ck lk<p<>a: ).1'!03919. Fonte 
0240 
Obj<W: Sc<voço do telefoni• fig f'll2 .,,. Ród ro l>rfu>aro d• M"""pi 

Senhor Gcrcnl<, 

Ju.\ti fK:a-Sc • ~lt: mcxi~ib•lid3tdc de procedamentn 

hcttatt\rio para custear dcspc::sa:s com un·i~os de te~fnnia fixa pAra 

ec\1 ROM, dumnte o exen:lcto de 2009. «..'OfTl fulcro no artigo 2S. 

C A Pl TT. do Lei n' 8 666/9) < suos oltomÇO<s 

A referida ab:.açiu de recu~ é nectss.tna p;t~ factltcar c 
agihznr a comumca..;lo tnlctn~ ex~ml da Fnus.sora, as.stm como a 

tr11nsm1ss:lo de dc:u:nnuudos r~ntn"' 

Opto\1-S< pel> TF.I. F.MAR t<ndo ::rn •rsta ser a Ílnl<":l 

pr~ladociiil dt scrv~ neste r:uno com abfilll~~cta '"' w.Jo Estau.fu do 

Ant~pá. csu.ndo o v3lor es1nnado compJ.li\'d c..·.on• a Uuu._::lu 

orç.antcn\jria ~vlSti 

Pm cumpnmento da Lei (. visando o mtcre"'st da 

.-.t.lmmistraçao é que aprescntJmos à Vossa Scnhorta 01 J ~tific:niv:a n' 

009f20CII ~,. que S<Jol homologada. bcln corno 1 ~ivulg;>Ç.1o da 

mesma no O O F. a fim de que prodU'.t• a cficicl3 do ato (<~n 2ó da 

Ler n' 8.666193). 

JUSTifiC~TIVA 1'" 010.'09 - CPL- RDM. 

rruc:os.o o": 2000001s.'09 
Alwontc: l>rtrren.u l.ic .. tõria 

C...SOS Luk 
Ciercntc 

t•u~Mta~to Lt&al: Artito 24. lneíso VIl , dn 
alt~ 
Adjudi<Mo: Caixa Econômica f ederol 
V olor rsüm.odu: RS 3.000.00 (Trb mil rraos) 
fon1r de ru vn01: Pn)8rarN Gercnciamc:r'lln Adm•ni~tr.UI\'0, 

Códi&o: 24.122.0001.2001. Elem.:nto de 0..'SI><"SO. Jl\104701 . fMt" 
Ololll 
Obj<lo: Papmcnto de PASEP 

Jush fica-se I prcscn~ lllC'lU&Iblltdack dt fVOc:edimtnlO 

ltc:1tatóno pern custear despesas com pagarncnto de PASFP, durante o 

pctkldo de JMCifO a de&:mbto de 1009. çom (ulcto no artigo 24. 

lncoso VIII, d> L< i n' 8.666193 e su>S ali~. 

1\ referidl akx:aç:2o de recursos t necessária pua 

cumJ'Wlmentn das obfipçoe' rn'nutinas dest. r:mi"'~nra, cuj~ ~de 

dkulm 1nclde Uf'IU: aliquntadc l%do Recut'M) Pmpin 

Pare CUnlfX"i~nto da Lei t vt~ o i..Ccrcssc da 

Admin.suaç&a t qut I(W't:.'tftt:arno5 t Vossa Senhnna a Jus1if.c.ttiva n' 

010,"2009 f'l'" que oeja hnrnalapd.t, hem como a di\"UigaçJn d> 

mesma nn O O(, a frm de qee pmduz.a a d iáci;, do ~to (an. 26 c.b. 

l .ti n" 8(l(o6193J 

(DIÁRIO OFICIAL) 

JlSTIFIC.\TI\'A N'Oil.u<J- ("~L- KU~I. 

Ra~ lirteo ~~ .... rm~ t LI. 
Moeop6-Ap. cZ;:;f/ -!'V fliX\'J 

PI"'<'C'SJ.. • • 20 OO<l02Q.O~ 
Auuaro: Cnnvtmo de coopcn.ça.u tá::nic~ 
t'uodomt nlo I .<gol: Ar I 28. V. dn clc<reto n" 367. de 26 ck abro I li< 
2000. combinat.locom o :~.rt I IQ da ('onstnui~M Estadll3.1 do A mil ('>á e: 
An. 116, CAI' Ul , d:1 l.J.'I n' 8.666193 
CCNIIv~tat-ntc: RJdio DirUM ... ck Maapj· H M 
CtHU'ntnle: Stn·~ Soci11 do Tnaasportr• SEST St :NAT A P 

Senhor Gerente.. 

JustifK:a se 3 cclebmçJo do (.'oov~·ruo n• 001.'2009 qUe: tem 

como obkto it contrilJ'feslaçlu mutua de SC'rvt(OS entre a Radl('l 

Utfusor:J de M.x:apá- ROM c o Scn1çu Soc:tll do Transj')(IO~· St-ST. 

SENAT AP em ,;U,3S R$pccUv.u ãrtas <k atuaç-'n, com fukro no art 

28, V. do d..."Cn:tu n' 131•7. de 26 dt abnl de~. comh1nRdn com o 

an. 119 ch CunshluiÇ~ f'.stoduRI Lkl .o\ mapâ. e Art 116. Ct\PlJT. dD 

l.cr n• &.666/'IJ 

O ~1.."nl~ (01'1\o'blto garant: a istnl.llo de qu.1lc)uer p3g.1mtnto 

na pre<t:Jç~ dos S<I"I"ÍÇOO. cabendo o Ródro llifu!OOI dr Maupá 

vcicul3r SCn1M.11mcnh:, em suas progr.tmaçdes. C'\o'CfltOS. propaganW 

an~ituc:Wlflal c outras açllt5 ~·tdas pelo SEST·SENAT, em 

coouapanida u Scn·lço ~\31 do Tronspor\c cooo:c.h:roi ~ Roldin 

Oifusora o dttctlo à uttliu~. J'ICIOS colabc:ndoc'c:s tkst:1 Emassora t 

~us Oepen<k.."nh:s. dos bmcfM:tM e set'\IÇ()S pr~tados c: ofertados. 

.l.\Stm como \.la partici,..açsn das progmn,DCOCs sociais t c.Jesponiva."' 

rt::&hzada pela ln)titu tÇ!in 

P;~ra. -.:umpnmtnto tM lA:• c vfS'4ndo o anter~~ dõl 

A.Jrnintsl r.sç.1o t que apre'tfltamos i Vossa &nhnri3 a .lus.tiríc:uivo n" 

01 1/2009 p:ua que stJ3 homok>g.adol. bt:m comn a divulg_.1çj<l da 

n~ma nn O O r-. a ftm de que proJUlJ a d k-.ici3 dn ato (õtn 26 d.1 

l .ct n• 8 666/9} 1 

J l'STIFIC:An\'A N' 012A19- CrL- ROM. 

~tlflco.J,I Jonno <!f u;. 
Mo<op,·Ap. ~ .5J"3!_1Z009 

G<t G=l d> ROM 

Procaso o•: 20 000 O l .l/Yl9 

Carlos Lf;'* Morq ue.< 

Auu•l•: lne:xit,t twi Kltdt l 1C'Ualóna. · 
F'•ac .. nwnlo Lf&al: Arti8il2•. lnc1so VIII, da l.c• n' lt.b6619.3 c su.:u 
oltcr~. 

,\djodicado: C"o1<1 W.t<\mia Fakr>l 
\"olor csliao.odu: RS 300.00 (TrC7tiOOS reaos) 
f"Hk de r'f'C'Mno&: Programa: Gtrcnciammln Administr~l\·o. 
Código 24 1220001 2001: J;lemento de OesJ'<S<l· .13'1\ll'llO. Fonto. 
0240 
Ohjero: P1g.atrM.'nto ~ lófix.s bancãrias- Recuno Ptópuo 

J~litic.a-sr: ,. pc't'Stnk tncxisibdtdade de rrocedim...~10 

hcitau\nn (\3m cuJh:ar dcs~ c:om ~In de tõl~as b:mdrio.s 

tobr.u.la.~ d.1 cnn1:1 COrTentc da RâdtO Otfu:sora ~ Moc.ort.. pelo 

pcrlodu de .i<~nctro a dc7..C'mbro de 2009, com fulcro no artrgo 24, 

lnci"' \ '111. da l..:o n"l.66bi9l c suas ah<r:rç.lc< 

A Jd\.·rM.fa aloc;.;,:3o de rtc.urso~ t neauaria lendo em vtSLI 

:~s cobranças tJe . ~us cfe1uad:t1 J'IC:ll Ca1n l:..cunüml\:'~ Fc<kraJ 

rcfcn:otc :10> scrvoços de nw>utençlo da coota n• 006.000461·5 

Rccurw t"ruprio 

Para cumprimen1o da Lct c vrS3tklo o inlcrt::5.~ da 

.~dminitm.çSu é que aprestn~amos t VU"S:A- Senhoril a Justifte.a~i\'a n• 

01212009 poro que SCJO homolocoda. br:m como • di•-ul~ do 

llli:.'Sma nu O O E. ~ tim de que produza a dlcici.a do aln (;m zc, cb 

L~:t n• 1.666193) 

Moo:~ 26 de (e\'ereiro de: :!009. 

JliSTIF1\4TIVA I'" Ollm - C PL- ROM. 

PrO«:.\.~ .~ 20 IJOO 014109 
:\u .,alo: Jm:xigtbilidade Lic:ito1ória 
Fundamenlo 1 ~11: A nino 24, lnc1so VIIJ , 
l'llllcraç.c}cs. 
Adjudltldo: C•w l:.conclmreo Federal. 
\"olor cslim•de: R5 300.00 CTrewttOS re:tiS) 
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F'u•tt' d~ rtCUI'SOI : Prosram3· a~rencuuncnto AdtnlntSlflllVO. 
Código: 24.1220001.2001, lik:mcnto de Ocspo,a: 33903930. r·orue· 
0240 
OIJjeiD: Pagamrnto do.._,.., boncári."IS· Rccurso do I::<U>do 

Senhor Gerente. 

Juslllica·sc a prestnk incxigtbiltdade dt: pf'OU<Simtntn 

lic•tatóno pu:nt cuslcar despc.u.~ c.om plpmcnto de ta~ bdrdrlas 

C".obtadas da cunus c:onente da RõXtio n•fusora de Mac.pl pdo 

pc:riodo de: JlllC'iro w dc:z.cmhm de 2009. com fulcro no arttgo 24, 

tncrso VIII.~. Ler n' 8.666m e .wa.• a~eraçOes 
A rc(erida afoc.açlo de recursos é necessâda tendo em vista 

as rob11nças de: u.u.~ e(etuada.s pela Cluc.a Eoonônuca Fcder.al 

td\.-n::nte aos scrv~ de manutençlo da conta n• 00().000.462·1 

Recurso do l::sudo 

rar~ aunpnmento d4 Let r "isando o tnt.crcssc da 

Admin~o C que apce.<entamos tt Vossa ScnhOfia a Justilicati\'1 n• 

01312009 pora que .ejo homologad.ot. lx:m como 1 dl\·ulgoç3o d> 

m<Smo no 0.0 F.. a fim de que prodt.za a tfrclci• do >to (art. 26 d> 

I ~~ n• 8 66619) I. 

Mac-apá. 26 de fevert1ro de 2009 

JIISTI~l<:ATIVA :o-~ tl .a.'09 - C.l'L- RDM. 

Proas .. n•: 20000005;Uil 

Roll~~<o ~ rP'V.d• uL 
Moarpó-Ap. -~r;>_ u ._t:.-_fl009 

An•t~ lo: lncxtgtbtl tdack Ucllati'lua 
Fundoftl<nto Lqal: Artigo 24, lncrso VIII. da 
•lteraç<k< 
Adjudlrodo: EmP<cso Rrasileu1 de Correios e eltgr.ofos- EIICI. 
Valor csdonacln: R5 500.00 (Quinhentos""'") 
FoDit dt ru•rsos: Pmgruma: Gcrcncaamcnto Administrativo, 
l'ódi&<>. 2~. 1220001.2001. Elcmenw de Despes> 3390)910. Font<: 
0240 
Obj<to: Cootr.oi3Çto de semços postais. 

Senhor Gcrenre. 

Just•fica-k I presente 11\eX.Jgtbiltd.J~ de (VOC:tditncntO 

lictt:uório pN'I CWtCI.f ~ tom ~notÇOS postais p:n esta ROM, 

duran te o clcttlcio c.k 2009. cnm fulcro no arugo 24, Inciso VIII, dl 

Ler n' 8 6«.!'13 e SUIS oltr:raçlles 

A referida ato.._-aç~n dt recuBOS t nco;:s:s.tr..a pera d.1r 

continuidade aos scr'\·içus Mfminfsuarivos ~li. l!mlssora. 

Optou-se pela EOCT lendo con . ,,.. ser a ianiu prestadonr 

de stf\•i(.os rw:s1e rvno com abran~1a em todo flrritbrio nacional, 

esanndo o '':llor (Stimildo compatlvtl com a dntaç:Jo OtÇamcnLúia 

prCVISia 

~,.. cumpr~nao da l.et c 'i\Jndo o tmen::ssc CS. 

Admuuscr"'CCo é que arwesentamos ã Vo:s,a SC'nhori.a 1 Jushfic.lliva n• 

Ot4!2fl0<1 pora quo: seja homoJocada. bem como a di\"Uieoçlo da 

mesmo no 0.0 E. • fim de que pródtta a eflát:u do oto (on 26 d-. 

L< r n"' 8.6661'13). 

Alcir Mary Sampaio 

Portui& •".OOS/:2009/GAB 

O D~OR ~ DO DmTnvTO DE 
PESOS E KEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso da 
cotnpeti:u d u qur. lll<' o ulo'1:4 o artlRO :r da ui 0048/9:2 



Maca á 02.03.2009 

c tendo em vista o~ ntrihni~s leArus que lhe ~'\o 

conlcrid:.is pt:to Dtt:n:to n" '1 '2:l'l/ J.{)(l.l - c:~;/1 c Portaria 
n•. 080/lOO:l - INMP.'T'RI); 

RESOLVE: 

Autorizar v ~rvidor Guata•o Bevllaequa 
l"urhuo - Especiali>lu e m Metroloj>,in l.t'W\1-NS, n se 
deslocAr da scdl· d t: sun!< ntrihni\"Ô("!' em MaC"8pá-AP 
ate a cidade de M unuu:"-AM , nn prriodo de 01 a Uó llc 
mat"Ç'O de 2009, pnn:1 panir if)Ar d,.. u~inamcnto de 
Vt' li lit·nçno rm medidores de cucrgia clêtricn t · 

tdt'l n:m lr.R por solkit.u('3o c cvcnt u n i 

Dê ciênc-ia, registre--se c cumpra-~ 

Macapá (1111, 0

1
2 dt março de )()O<J. 

·~IM.1 Aklr ory .,. p..Jo 
r>irr.rn r . m l 1o IPEh-t -AI' 

r>t:<-,;.,r<> U <Jjt>.i 

! " TERMO AOITIVO AO ('Q:-rR,\TO n" Of1Jt08- II'UII·\1' 
('ONTil·\TA/IiTf.: IPrW ,\1' 
CON I R.o\T A00: VlllA ,4G[N( IA Ut: \ 'IM. E~~ F. TI 'RIS\10 
A~ partc.s dcclannt . •t•tiram t MiJUslam qur o ; lh lrumf'niO 11tnllôl 
idtnrifiu do re .. alterado sua C'I.Á t ~ ~ I A ()I 11\'T \ E SE:XT A 
qur J'IA'~•m ,. viE01""2r" acn·)ci\lit~ com a ~ .. 2uuur rrclaç <\ o. m:.nlltl:l 
u drmais aqui nlo rdt l"id:u. aa furm~t tm q ur St r ncoulraru 
rtdigidas t qut ne,lt •to t lltUiâo sAu hll :d nu:ntr rw t ifiC'MIIa' 1•:.ra 
fins dt dirtitu: 
( 'l .Á I 'Sl iL/1 ()t>t'\T.\: 00 \' ~Lflll l'ON IItAl'l '~ l.: O " 'lor 
t'li lima li\·0 lnitill l dn C'OIII tiUII C'nl <lllf'11Atl flnt ~Ct(,tttJu lJn 

ptrCtii iUJt l d t l~0t• (\ lllh' f Ci nru (lllr C'tOfOI nM ff'IIUM du ltt 6:o; , 

§ I' do t .. , n' 8.6WJJ. 
C'LÁI SII I.A SEXTA- 110 R~!'I'RSO Oll( \~tF::-T ÜUO: \ s 
dtsphil.~ Llr:rnrr t:ntr.\ !lo prC'5tnlt I crmu \llitíw t'urrrrMu A t'fllll" 
tlt rtcur~~ t:~llt:cl firo( pt f \' islo~ no On:anll'ntn lJt'ilr U,F \li-\t' . 
Proerama dr Trah•ll>o 112202 141 !2{)(11 11 200 l ftfHII . Fltmrnro 
OtsptSI ll90l3. rnnrr n• lUJ O. \cndo QIIC' pa r :. r"~; I(' f'\ rttfflh \ (' 

tmptnh:~ • nota 2009NE0fl026, no ,·alftr ll r lb .. 5110,00 (~ ,· h· mil ,~ 

quinhtntu) ruis~. 'liitndo qur lU dtSfl{"' !t' cui\11 t utru rurdrin lit f ilh 
custnda" rum urçamt niM fo luro'\. 
l\1 ~tcap~. lU dr janrirn dr ~00(). 

/jv,j,, 
ALC:lltf'IA!l\ SA\IrAt~(J - t OI ll. IJ.\ '~.\\ E ~11 \ .\ 
D iniU(Gcn~l - IPEMIAP in-1111 Adm. r · ,na '" ' tlru 

CONTR.HAI\'TE , ( 01\'TitA·r \~HE 

vin~ AGE!\' {'I \w;'iS r. TI RISMO 
ARH:-oF PA . GO\ILS UIM, 

( ( ' RAT ~ U~ 

®ocon _ __ ~-===:) ·-- ·~~-

Alba Nize Co~~es Calda~---.__ _ 

PORTARIA N" 003/2009- GAB/PROCONIAP 

A OtHf:1'0KA PRESIDENTE 00 tNSTrrt;TO DE DEt' ESA DO 
CONSUMIDOR 00 F-STADO llO AMAPÁ, no uso de suru 
arnburçoo que lhe s:lo conf.:11Jas po lo D<cre10 o' 1941 de 2& de obul de 
2007 

RESOLVE: 

Art I' · DrsiBI"'r ao rervrdores ROSIANY REIS DOS SANTOS -
A>cndenlc - FGI·I r RE~:A T 11 Dll SI LV A Lt, ITE NASCIMENTO -
Alendtnte - FGI·l, &st~: Ll:#Oluto. para viaj:uem da sede de svas 
atrrbuiÇÕ<s, MacapO/AP, are o Mulliclpro de LaranJUI do Jari, no período 
de 16 a 20103109, a fim de r~llutem mOtutoramcnto c aud1êncuu no 
Posto A'·onçado do Proc:on n\1 SIAC/Suptr - f'cll. 

Art.l' • Dt·sc Clénc~a, Cumpra· se e Publiqu.,sc. 

GABINETE O,\ DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 

::;:::,: Z"Q"''·""""""· ~ •~•·"'· m" 

~~~?~8.1, 

EXTRATO DO PRIM EiRO TERMO 1\Dil'IVO AO CO:-JTKATO 
N". 019/200~·UEAP. 
OBJETO. Altera a Cláusula Tertcir• do contraro n' O 19/2008-UCAP. 
PROCESSO· 46 000.1391200.l!/UEAP 
AOITANTE UniverSidade do ES13do do Am:rpa - IIFIIP 
AOITAOO. Prof. Msc. Amonio t:rlindo Braga .hinrur, 
VIGtNCIA· A panir de 0410112009 ale dra 30/03/2009. 
ASSINATURA: •~'inam peln AdiiMte. o Pro f. Dr. Jost :0.1ario da 
Silva, t pelo Adnado o Prof M<e llntonro Erhndo Bra~a Junior. 

\ M IICOPA. 27102120W 
-u~~~ 

VEKA CRISTINA QUARESM A AARHOSA 
Chctc da U C. C 

Dtcr<lo n• 181>912007-U(AJ' 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~s~~~ ~======~~) 
João Bosco Alfaia Dias 

POkTAMIA l'\• llOl/1009 - t 'tJNUAÇÃO SERKA 00 NAVIO· F1JN~F.RRA 

O Ullt t.TOtl , l'RfSIDEKTE DA FUNDAÇÃO SER RI\ 00 NAVIO, 
no u~ da.' auiiJutçitcs <1uc lhe do t.:UIÚC:nd&J JKIO Dc:ano n•. J 144 dt 
26 de sctcml.-o de 2008, 

Ar1 1' - No'*'11r o ~rvidof Roi Alberto Nunes liomt:s - Chtf~ de 
Gõlbinett. (13/i rtpre.\entM ft3 #Uuenc ia do titular no.t 111os de gl!.aiu 
@,Cf~o."o.CW.. dl~ctQI.in.u bo.n oow.• detr.ruWw- a c.xo:-.uçin ck ~"'K c 
mctol ..Irrunu.tr4II\'OS W Fw1d~t\!lo Serra do Na\-ih. 

,\1'1 2• - l:.sla pt)11:tria '"nt r..rã em vigor n:1 íbUl d~ SU.l publu:açJo, 
n:-vog;~nd\~"~ P ihSJ'O'I~~ ~In contrário. 

( ; A IUNt 1'K UO lHRII:TUN: t•Rr.~tnl\l\IF. DA f\r:'ffi j\ ÇÂO Sm.RAOO 

NAVIO, Meca1-'· AP. 27ltr f~wtrrin+ ~ 1009. 

@DER JUDICIÁRio) 

@ibunal d~ J~stiça do Estado 

~s. Agostíno Silvério Junior 

I' PUBLICAÇÃO OE ACÓRDÁ0/200t 

ACÓRDÁO N' 13.633 
RECURSO ADMINISTRATIVO H" 05312007 
Recorrente SUEU PEREIRA PINI 
Advogado ADELMO CAXIAS DE SOUZA 
Recorrido: P1'8Sldente do Tribunal de Justiça do Amapj 
Relator Desembargador GILBERTO PINHEIRO 

EMENTA 

) 

RECURSO ADMINISTRATIVO - NÃO ADMISSÃO DE 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECEBIMENTO COMO 
RECLAMAÇÁO -AUSêNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 
E OBSCURIDADE. 11 Incabível em~>argos de declaraç.ao na 
esfera administraüv;, pois o artigo 535 do C6cligo de Processo 
Civil restnnge o maneio do refetido recurso, devendo, no 
entanto, ser recebido como Dedido de e•plicaç6es 21 Havendo 
o acórdAo discorrido analisado detalhadamente o padtdo 
fonnulado, nao há que se falar em omrs~o . contradiç~o e 
obscundade, devendo. assim. conferir- lhe o efeko modificativo. 
3) Pedido de e><ptrcações denegado. 

ACÓRDÃO 

..Jis1os. relatados e discutidos os presentes autos, o TRIBUNAL 
PLENO ADMINISTRATIVO do EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por unanimidade, 
conheceu aos embargos como Pedido de Esclar~nlo. No 
méri1o. também por unanimidade, for denegado. nos térmos do 
voto pretendo pelo Relator. 

Participaram do JUlgamento os Excelentissimos Senhores 
Desembargadores AGOSTINO SILVéRIO (Presidente); 
GILBERTO PINHEIRO (Relator), MELLO CASTRO. 
RAIMUNDO VALES, DÓGLAS EVANGELISTA, MÃRIO 
GURlYEV, LUIZ CARLOS, CARMO ANTONIO e EDINARDO 
SOUZA Nogais). 

Macapà (AP), 1 O de dezembro d~ 2008. 

(a) Oesemb;ngador AGOSTINO SILVÉRIO 
Presidente 

(a) Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

2" PUBLICAÇÃO De ACÓROÃ0/2009 

ACÓRDÃO N°13.634 
RECURSO ADMINISTRATIVO N• 07612008 
Recorrente: ÉCIO TAVARES DA COSTA 

Pág. 12 

Recorrido: Presidente do Tribunal de Juellça do Amapj 
Relator: Desembargador00GLAS EVANGEUSTA 

EMENTA 

RECURSO ADMINISTRATIVO UCENÇA·PRêMIO 
CONCEDIDA E NÃO USUFRUIDA PARTE EM DATA 
OPORTUNA- SUPERVENiêNCIA DE APOSENTADORIA-
CONVERSÃO EM PECÚNIA POSSIBILIDADE 
PRECEDENTES. 1) ConfOfllle preDedentea íurisprudenciais 
desta Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça, se ao servidor 
foi concedida a licença-prêmio por assiduidade, nos tetmos da 
lei. mn gotada parcialm&nte, o restante do beneficio deve ser 
convertido em pecúnia , mesmo após a superveniencia da 
aposentadoria. 2) Recu~o provido. 

ACÓRDÁO 

Vistos , relatados e discutidos os prf!sentes autos, o TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em Sessio Plen~na 
Adminrstrativa. à unanimidade, conheceu do recurso e, no 
mérijo, por maioria, lhe deu provimento. nos l&rmos do voto 
proferido pelo Relator. venctdo o Desembargador Mello Castro. 

Votaram na ocasiAo os Excelenlissimos Senhores 
Desembargadores AGOSTINO SIL~RIO (Presidente); 
OÓGLAS EVANGELISTA (Relator), MELLO CASTRO, 
RAIMUNDO VALES, MÁRIO GURTYEV, CARMO ANTÓNIO, 
EDINARDO SOUZA e Juiz Convocado CONSTANTINO 
BRAHUNA (Membros). 

Macapa (AP). 12 de novembro de 2008. 

(a) Oesembargador AGOSTINO SILVÉRIO 
Presidente 

(a) Oesembargador o0GLAS EVANGELISTA 
Relator 

Gabinete da D~reloria Gera em 02 de março de 2009. 

o " 

TR IBU NAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA l'f.Jil!00117-21.2802,1..QJ.JI!HI!I 

Impetrante: 
Advogado: 
lnfonnanlc: 
Relator: 

Adriana Colaros Brtndio 
M anoel da Costo Maciel 
l'...,foito do M uni<Ípio de Vitória do Jari 
Deumblrllador Mário Gurtyev 

uvistos, ttc. 

ADRIANA COL ARES BRANDÃO, atra•·és de advogado 
regulurmente constiruido, impetrou Mandado de Segurança, 
com cKprcs.so pedido de liminar, contru ato do PREFEITO 
MUNICIPAL DE V ITÓRIA DO JARI que o excluiu do 
magi<léri<> munidpal, aleganoo que se submeteu ao concurso 
púhlicn <>hjclo do Edital n• 00l i2007-PMVJ, promo•ido por 
aquele Municipto para pr«nchimento do cargo <lc Educadoru 
Soctal c sal icmando que, a dc~(>Cito de haver $ido aprov•lla. 
nomeada, crnpo .. ada c de haver entrado crn cx."Tcicio no 
cargo desde o rn.!s de ootubro de 200R, o atual Pn:fei to 
Municipal edi1oo o Decreto n' 0 16/2009, de 30.01.2009, 
tomando nulos os aiOli pelo~ quai~ foi nomeada e empossada. 

Aduz. em resumo, que o aro irnpugnadn é ilegal e 
abusivo uma vez que, a ~c-u ver, 3 real pretensão da autoridade 
impelruda é admitir outra pcs.103, para preencher a vagn, 
através de coniTato administrativo. 

Destar1t:, pediu o deferimemo de liminar, para cassar 
o ato impugnado t:: garantir suu pc:nnanéncia no exercfcio do 
cargo que vinha ocupando, ioclusive rf!Cebendo sua 
ranuncraç:ln durante todn n periodo em e"tevc afastada. Ao 
final. requerendo o· dcfcri rncntu de justiça gro1uita ou o 
pagamento das custa quando do j ulgam.,.,tn da l ide, pugnou 
pela cooccssão da segurança. confinnando a medida pleiteada 
a titulo de liminar. 

A i nicial veio instruída com os doc\trnentos de lls. 
10/48. 

Registro, por oponuno, que o feito foi dis1ribuido 
por pn:venç3o ao E•cclenti<Simo Desembargador L uiz Carlos, 
tendo Sua Excdénci~ consMado que o presente Mandado de 
Segur.mça, embora vase sobre a mcsmn causa de pedir dos 
autos que tcoriam sugerid<> a ex istência de prevenção, as pane-s 
;<ão distinta.<. Por isso. determinou o retom<> do feito ao órgõo 
compdcnh::, para rcali ;r.ar a regular distrihuição, de cuja 
providência, pela via aleatória, coube a rclaroria a este 
Desembargador. 

Assim resumidos os principais argumentos do 
presente Mondado de Segurunça, passo n apn:cior o pleito de 
liminar, antctipat>do que rnae<:e parcial acolhimento, 
conforme a seguir rCSiarájustificado. 

O pleilo de gratuidade de justiça h! de ser acolhido, 
haja vista que, • lém do comando do art. 4', da Lei n• 
1.060/ 1950, deixar claro que a palavra do n:qrJcn:nlc desse 
tipo de assistênc1a judiciária merece crédito até prova em 
conardrio. no Ca.'\n concreto, também deve ser ronsidcrado Que 
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a impelrnntc é simples prof~ra municipal e 4uc, no 
momento em que ajuizou esta mandamcmal. se cnconrmva 
descmpn:gada. 

Quanto ao pedido de liminar. merece igual sorte. 
embora parcialmente. confom1e jâ assinalado, uma vez que, 
como e do conhecimento comczinho, c1n sede de m:mtladu ,_k 

segurança, a concessão de liminar s:e mostra pns:dvcl, ex vi do 
que estatui o an. 7", inc. 11. da Lei n" 1.53311951, quando a 
documemaçào carreada com • impetração faz prova da 
relevância dos fundamentos nos quais se aliccrça o pedido 
inaugural c quando. concomitantcm~ntc, resta d~rnonslr.tdo 

que a continuação da produção de cfcrto.s pelo ato "'.>pugn~do 
durante o curso do "'mandamus" possa 1mphcor na mcficac1a 
ou inocuidode da segurança. caso ao tina! sejo deterida. 

Aqui. vejo presente:.; amhos os pressupostos. O 
perigo de dano decorrente da demora no julgamento desta 
mandamental, porque a existência de mera cxpccratlva. sem 

dú•·ida alguma. dcsestnbilizarã uma situaç.io de tranqüi lidade, 
tanlo para a impetrante, que continuará sem rccdx .. "f sun 
rcmunt=raçào, como dt..x:orrência da inopinada ruptura de seu 
vínculo laboral, quanto pm11 o próprio Municfpio. que deixar.i 
de contar com a atuação da impetrante, como Educadora 
Social, rHJ rede de ensino municipal, principalmente JX)rqut:, 
até o julgi.tmento desta mandamental, nilu terá como substitui· 
la. 

Vejo tamh.;!n a rcleváncia dos fundamentos da 
pretensão aduzida na cxordial, tendo em vista que. à lu?. dos 
autos, a impetrante foi aprovada no concurso público j ã 
identificado (0. 17) c. quando rcgulan11ente convocada 
confonne Edital n• 05/200R (tk I ~'19), tomou po"c c entrou 
em etttivo cxt.."Tdcio. consoante revelam os do<.:unu:mos 
carreados por cópias às fls. 12/15. h::.nw inclusive recebido a 
respt:etiva rcmunernç..1o. Não ohst;.mte. quando St: cm.:ontrava 
no plmo c.xcrcic.;io de seu mister. foi surpreendida <:om sua 
exclusão do magisterio municipal pelo inusitado rkcrero n~> 
O 111, de 30.0 1.200Y. f'onanto, induvidosamcutc. sair a aos 
olhos o "fumus bnni iuris". ou sej~ . a plausibilidade do direi to 
invocado. 

"Ex positis", dcfirn a gratuidade de j ustiça c. 
concedendo parcialmente a liminar, suspendo os efeitos do 
Dc:<:reto n• 016í2009, de 30 de janeiro de 2009, editado pelo 
Prefei to Municipal de Vitória do Jari, t , como conscoqüê'f!cia. 
ordeno, em caráter pruvisório. o imediato retorno da 
impetrante no exercício du cargo. com a r~rcct iv~t 
remuneração, e detennino à autoridade inUigit;uJa coatora que 
se nbstcnha de realiznr qualquer t:onmuaçào com u o~jet ivo de 
preencher a v.1~a então pcrtcnca1te à impetrante. até o 
julgamento definitivo desta mandruncntal. 

Além disso, dctennino à Secretaria do Pleno que 
providencie 8 imediatiJ ciência a autoridade impclr"'Jd:t, que 
também deverá ser n<>tificada para, em dez dias. prestar as 
informac;õ<:s que entender nc:ccssárias. 

Após, abra-se vista à dnuta Procuradoria 1k Justiça, 
pelo prazo regimental. 

lntimt..,n-sc. 

(a) Dtsembargador MÁRIO G URTVF.V 

TR I BUNA L PLENO 

.M.âN.DADO DE S~~~· 0090 120-73_J009.8.03.00Q() 
ln1pctrant~: 

Advogado: 
lnfomoante: 
Relator: 

Mari• Dalva Pinheiru Sousa Ara~jo ~ outros 
Manoel da Costa Maciel 
Profeito do Munidpio de Virciria do Jari 
Desembargador !\lírio Gurtyev 

"\iistoo, cu. 

MARIA DALVA PINHEIRO SOUSA ARA ÚJO, 
ROSINETE BORGES LOBA TO, ROS!VETE SOARES 
MARTINS, JOAQUIM GERALDO DA SILVA FI LHO c 
JOSÉ WILK ER TOSCA NO FURTADO. atravcs de advogado 
regulanncntc conslituido. impetraram Maodado de Scgumnçn, 
com expresso podido de liminar, contra aw do PREFEITO 
MUN ICIPAL DE VITÓRIA DO JARI que os excluiu 
abusivamente do !'<:TViço públicn municipal, ale~::mdo que se 
submetc:r:un ao concun;o público nhjeto do Edital n• 001107-
PMVJ, d~ 10.01.2007, promovido JX.lr aquele Município para 
preenchimento de cargos de Professor da Educaç.1o Básica I 
(Professor de I' a 4' Série), e salientando que, a despeito de 
haverem siún aprovados, nomcadns. tmpossados e de se 
encontrarem em pleno exercício dos ~1fl(OS, o atual PrdCito 
daquele Município editou o Dccn:tn n" 01 6/201~! . de 
30.0 1.2009. declarando nulus os aws pelos quais foram 
nomCildos c in\'e:stidos. 

Aduziram. em n:sumo. que o ato impugnadu c ilegal 
e abusivo uma vez que, s..-gundo enrcndem, a real prctenSlio da 
autoridade impetrada é prC\.'f!chn- a.' v•gas decorrentes do aco 
questionado, adlnitindo outr•s pessoas, através de contrnto 
administrativo. 

Destarte, requereram o deferimento de liminar. p3ra 
cassar o ato im~.Rn~fo e galllnlir a pcnnanência no exercicio 
dos cargos que •-inham ocupllndu, inclusive ret:obcndo suas 
rcmuncrdÇÔd ~nais c de todo u pc:riodo em que cscivcram 
of~sbdos. M final, pedindo gratuidade de j ustiça ou o 
dc~imento do pagamento das custa.< quando do julgamento 
do lide. pugnardln pela concessão da scgumnço, confinnando a 
medida que n:qUC<eram a litulo de liminar. 

A inicial vdo instruido com os documentos de lls. 

(DIÂRIO 6FfCIAL) 

Registro, por oponuno. que o feito foi distribuído 
por prewnç.io ao Excclcntissimo Dcscmhargador Luiz Carlos, 
tendo Sua Excelência constatado que o presente Mandado de 
Scguranç:t, embora verse st1brc a mesma causa de pedir dos 
autns que teriam sugerido a existência de prevenção, as panes 
são di~tintas. Por isso, dctem1inou o retomo dn feito ao órgão 
competente, para real izar a distribuição regular, de cuja 
providênt:Íil, pela via ak."atôria, coube a rdatori:1 a este 
Desembargador. 

Assim resumidos os principais argumentos do 
pn.-scnte Mandado de Segurança, passo a apreciar o pleito de 
liminar. antecipando que merece parcial 3Colhimcnco, 
confonnc a !)(:guir restará j ustificado. 

O pedido de gratuidade de justiça há de ser 
acolhido, haja vi<la que, aiC:.n do comando do art. 4' , da Lei n• 
1.060/1950. deixar claro que a pala\Tll do rcqucn.'lllc <lesse 
tipo de assistência judiciâria mcrocc crêdito at~ prova em 
contn'1rio. no caso concreto, tilmbCm deve !'ricr considerndo que 
os impetrantes sàH simples servidores púhl icns municipais e 
que, no momento em que ajuizaram esta rnan<.lamcnwl, se 

- encontravam dcscrnprcgatlos. 

Quanto ao pedido de liminar, nu:rc:<:c igual sorte, 
embora parcialmente.. coniOrmc anterionnentc rcttlçado. uma 
vez que. cornn é Uo conhecimento comc:ziu h o, em sede de 
nmndado de s<..-gurançn, a conces..~o de liminar se mostra 
possívd, ··ex vi" do que t.'Slatu i o nrt. 7°, inc. H. da Lei J1 ° 

1.53311 95 I, quando a doeumentaç:io carreada com a 
impL'1raç5o fitZ prova da relevância dos fundamentos nos quais 
se 3liccrç.1 o p<."<l ido inaug:ural c quando, ccmcomitantementc, 

r<'Stu dcmonstr.1do que a cnotinuaçào <la produção de efeitos 
pelo aro impugnado durante o curso do ··mandamus" possa 
implicar na indicúcia ou inocuidadc da segurança, caso ao 
tina! seja deferida. 

Aqui. vejo pr~nlcs ambus os pressupostos. O 
l>Crigo de:: dano decorrente! da demora no julgamcn!o desta 
mandarncnlal , porque a existência tle mt.'fa expectativa, sem 
dúvida algumu, dcscstnbili:~.ará umu situação de tranqÜi lidade, 
tanto para os imp<."trantcs que continuarão sem receber :o:ua." 
remuncraç,'\es, corno decorrência da."' inopinadas rupcuros de 
scliS vínculos lahornis, quanto para o p"róprio Municipio. que 
deixarâ de cont:.tr com a ntuaçào do.~ impctrílmes. como 
professores que são, no ensino às crianças re.~identcs em sua 
znna rural. 

Vejo tambCm a relevância dos fundwnentos da 
pretensão adu1.ida na exordial. tendo em vista que. à luz dos 
nu tos, os impetrantes fornm aprovados no cvncurso publico jâ 
idc'lltiticado (fls. 41/45) e, quando rcgulannente convocados 
c<mfonne" Edital n• 03/200K (fls. 46/47). tomaram posse c 
cntrctmm em efetivo CJtcrdcio. consoante revelam os 
documentos carreados por cópias às tls. 14/ 16. 20123. 27i28, 
31133. 37/3~ e 41/47. Não obstanlt; quando se encontravam 
no pleno exercício de seus misteres, for.Jin surpreendidos com 
a exclusão do ma~istC:rio municipal pelo inusitado Decreto n• 
Oló, de 30.01.2009. Portanto, induvidosamcnte, salta aos 
nlhos o "fumus ooni iuris", ou seja, a plausihilidade do direito 
invu~sc.Jo. 

"h positis". defiro a grJtuidade de justiça e, 
conccdcndtl pílrcialmcncc a liminar, suspendo O$ efeitos do 
Decreto n" Olól200'1, de 30 de janeiro de 2009. editado pelo 
Prefeito Municipal d~ Vitória do J.tri, 4!, corno conseqüência. 
ordeno. em car:ttt.T provisório. o imcUiaro retomo do~ 
impctrcmcs aos Célrgos que ocurava!n. L:om <tS rcs(X!CtÍ\>1l~ 
remunerações. e dewrmino à autoridade indigirad3 coatora que 
St: abstenha de rc3l izur qualqut."f contr.Jti.IÇ~o com o objet ivo de 
preencher as vaga.~ ~nu1o penenccntcs áus impc:tram~s. até o 
julgamento definit ivo desta mandamental. 

AJL1n tli sso, dctcnnino :i St..-cretaria do Pleno que 
providencie a imodiuta ciência à autoridade impctrnda. que 
tumbém dcvcri ser notificnda para, em dez dias, prestar as 
infom1açôcs que entend~r necessárias. 

A pó$, abra·s.c vist::. à douta Procuradoria d~o: Justiça, 
pdo prazo regimental. 

I ntimcm-se. 

(a) Desembargador M,\RIO GURTYEV 
Rei· or" 

J"'é liam·-"" ..... .:.. .. "'• da Roch• 
Diretor daS 

TRIB UN AL PLENO 

~~!&I!&~. N.:JttiUH~M!..W .. OQti 
lrnpetrnntc: Gilds Lima de Souza e oulros 
Advogados: Manoel da Costa Moclrl 
lnf<•nnontc: Preffito do Município de Vitória do Jari 
Rcl:uor: Drsembargador Mário Gurryev 

"Vi~tos, rtc. 

12176. 

GILDA LIMA DE SOUZA. EDIMAR MOREIRA 
COSTA. ELZA MARIA SERRA FRÓES, KAREN MENDES 
DE ARAUJO e ELISANGELA MA RTI:-IS MAFRA através 
de advog~tdo rcgulamlenh: cunsriruído. impctrnr • .un Mnndado 
de Segurança, com expresso pedido de liminar, cuntr:r nto do 
PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI qm: o• 
excluiu ah1t~ivamcnh: elo serviço rúbfico municipal. akc.,.ncJo 
que se suhm"''tera!H ao concurso público objcru do Edital "~ 
{)()1 .'07- PMVJ, de 10.01.2007, promoviúo ,:m >q<u:lc 
Municipio paril pre-~::nchimen lo dç cargos de f'rof~ d.t 
Educação Basica I (Pml"ss.or de 1·' a 4' Sá-ic), c >:tlicubmlo 
que, ~ despe ito de ha,.·cn:m sido aprovado~. nornt.·ad~, 
emJ'lOSSados c d~ se cnconrr.arcm em pteno c~cccie:o il05 
cargos, o anra! Prcf~i ro daquele Município editou o D.:rreto 
n• O 16/200'1, de 30.0!.2009. dcclar,ndo nu I,>< u> aros veios 

_guais fNnm nomeados c investidos .. 

Pãg: 1J 

Aduzi ram, em resumo, que o .r o impugnado é ilegal 
e obusivo uma vc-.t que. segundo entcndan, a real pn...1ensão 
da autoridade impclrnda e preencher as vaga.' decorrentes do 
ato quest ionado, admitindo outras pessoas, atrnvés de contrato 
administrativo. 

Dcstanc, requereram o deferimento de liminar, para 
cassar o ato impugnado e garantir a permanência no excrcicio 
dos cargos que vinham ocupando, inclusive recebendo suas 
remunerações normais e de todo o período em que estiveram 
afastados. Ao final, pedindo gratuidade de justiça ou o 
deferimento do pagamento das custas quando dn j ulgamento 
da lide, pugnaram pela concessão da segurança. confirmando 
a mcdidn que requereram a titulo de liminnr. 

A inicinl veio instruída com os documentos dt: ns. 
12/83. 

Regb1ro, por oponuno. que o feito fui distribuído 
por prevenção au Excelentissimo Desembargador Luiz Carlos. 
tendo Sua Exccl<ncia constatado que o prc:<ente Mandado de 
Segurança, cmbord v=c sobre a mesma causa de pedir dos 
autos que teriam sug(.Tido a existência de prevenção, as partes 
são distinta.•. Por isso, delenninou o retomo dn feito ao órgão 
competente, pam realizar a distribuição regular, de cuja 
providência, pela via aleatória, coube a relatoria a este 
Desembargador. 

Assim resumidos os principais argu mc;..-ntos do 
presente Mandado de Segurança, passo a apreciar o pl~ito de 
liminar. ant(."'Cipando qut::. merece parcial acolhimento, 
contonne a seguir restará justificado. 

O pedido de gratllidade de justiça há de scT 
acolhido, haja vista que, além do comando do an. 4•. da Lei 
n• 1.06011950, deixar claro que a palavra do requerente desse 
tipo de ass istência judiciária merece crédito até prova em 
contrário. no caso concreto, também dt::.ve sc...or considerado que 
os impetrantes são simples servidores públicos municipais c 
que. no momc'llln em que "j uizaram esta mandamental, se 
encontravam desempregados. 

Quanto ao pedido de liminar, merece igual sone, 
crnbori.t p:1rcialrncnte. contOnne antcrionncnte realçado, uma 
vc7 que, como é do conhecimento comezinho~ em sede de 
mandado de scgurnnç.1, u concessão de liminar se mostra 
possivcl, ··ex vi .. do que estatui o an. 7°, inc. JJ , da Lei n° 
1.533/195 1. quando a documentação carreada com a 
impetração faz prova da relevância dos fundamentos nos quais 
se aliccrça o pedido inaugural c quando, concomitantemente, 
resta demonstrado que a continuação da produção de efeitos 

pelo alo impugnado durante o cur,;o do "mandamus" possa 
implicar na ineficácia ou inncuidadc da segurança. caso ao 
final seja deferida. 

Aqui. vejo presentes ambos os pressupostos. O 
perigo de dano dccorrc'llte da demora no j ulgamento desta 
mandamental. porque a cxi stênci:~ de mera e:\pectativa, sem 
dúvida alguma, desestabilizará uma situação de tranqüilidade, 
tanto pam os impetrantes que continuadio st.'m receber suas 
remunerações, como decorrência da.< inopinadas rupturas de 
seus vinculos laborais, quanto para o próprio Município, que 
deixará de contar com a atuação dos irnpeir•ntC$, como 
professores que sãn, no ensino às crianças residentes em sua 
wna rural. 

Vejo t•mbérn a relcvãncio do< fundamentos da 
prctcn<ilo adu<ida na exordial. tendo em vista que, ô luz dos 
autos. os imperrantc:s foram aprovados no concurso publico já 
idaniricadn ( fls. 48/53) e, quando regularmente convoo><los 
contormc Edital n• 004/2008 (tls. 541. tomaram pos."' c 
entraram em efetivo exercício, consoante revelam os 
documentOS Carread OS pOr C:Ópi:L< aS fls. 14/16, 26/28, 32/33. 
36140 c 44/46. Não obstante, quando se: encontravam no pleno 
cxerdcio de seus misteres. foram surpreendidos com a 
exclusão do magistério municipal !"Cio inusitado Decreto n° 
0 16, de 30.01.200\1. Pon amo, induvidnsamentc, salta aos 
olhos o "fumus ooni iuris", ou seja, a plausibilidadc do direito 
invocado. • 

"Ex positis", defiro a gratuidade de: justiço e, 
concedendo parcialmente a liminar, suspendo' os efeitos do 
Decreto n• O 16/2009. de 30 de janeiro de 2009, ctiiladu pelo 
Prefeito Municipal de Vitória do Jari, c, como conseqüência, 
ordeno, om caráter pro~isório, o imediato retomo dos 
impetrantes aos cargos que ocupavam, com a~ respectivas 
remunerações, c dt:termino à autoridade indigitada coatora 
que se abstenha de reali,ar qualquer contratação com o 
objetivo de prcenchcT as v-Jgas então pcnencenres aos 
impetrantes, até o julgamento definitivo dc:sta mandamental. 

Além disso, detcnnino :i S~Xretoria do Pleno que 
providencie a imediata ciência à autoridade impetmda, que 
também deverâ ser notificada para, .em dez dins, pn:smr ns 
informações que entender ncccssâria..<. 

Ap<'t,;, abra-se vista ã douta Procuradoria de Justiça. 
pelo pra111 regimental. 

lnthncm·sc. 

(a) Desembargador MÁRIO GURTYIW 
ator .. 

Josê lrMlllrac>v"'I""Je> 
Diretor daS 

T RI B ti NAL PJ, ENO 

BEC.llRS\L _. O.RP.L'.!ARI(L._ti.Q_l\:lA~JMD.Q _ _.itE 
~.t;.G l 'RMKr\ N• O!l002278A211.QU..U,~~~~ 
.f.J!~:ml 
Re<:urrl.'tl:e: LM S LTDA 
Adll()gado· O~íel Anur Borra. Borii~ 



Macapá, 02.03.2009 

Recorrido: ütado do Amap' 
Procuradores: Marcos Jo~ Rtátcgul d• Sou1.a e Outros 

Df.CIS ,\0 

wvisro .. ttc. 
L. M. S. L TDA. atrovés de advogado, mterpõs o presente 

RECURSO ORDINÁRIO faco:: ao acórdão proferido no 
Mandado de Securança em c:pigrJic, o qual concedeu 
ranoialmcnte o ordem impetrada reto rccom:nte. 

Em breve resumo dos fotos. narrou que o writ fui 
impetrado eontr• ato do Secret:irio de Educação do Estado do 
Amapã, o qual anulou licilllção vencida pela rocom:nte e, 
mediante I'Citovaç~o de controlo emergencial. manteve 
empresa concorrente que. à época. já contava mais de cinco 
anos. 

Alegou que a Administração nào realizou a melhor 
contmtaç:io possível porque anulou, injustificadamente. 
ccname do tipo menor preço c contratou, cmcrgencialmentc, 
por pre.;o superior em quatro mi lhõcs ao nfenado pela 
recorrente no ccr1amc, deixando esta injustificadamente fora 
da dispu ta. 

Aduziu que esta Cone de Justiça <kn,-guu pedido de 
cnntratação e-nergencia1 com a ora recurrcntc, a quul foi 
impedida de participar do processo I icitaiOrio. embora tenha 
apn::<entado a proposta mais vantajosa para a AdministrJç:io 
durante o pregão anulado. 

Face isso. concluiu que o acordão r.-corrido violou. a seu 
ver, o principio da inafa.<lllhi lidodc da JUrisdição, posto que 
nego u a prestação jurisdicional requerida com fundamrnto 
nos principios constuucionais QU\: nonciam '' cmtrataçiio pela 
Administração Público. 

Pugnou. ao final , pclu provimento do recurso para ver 
reformada a deci<ào do Tribunal u quo, com vistas à 
concessão integral da ordem, par• o lim de determinar a 
suspensão do contrdW emergencial com empresa 
concorrente c a sua imediata C<'ntmÇ<io. 

Em contro-rnões apresentadas à.< Os. 5 161519, u recorrido 
sustentou que a decisão objurgada determinou o 
prosseguimento da licitação, garantindo à recorren te suo 
participação no procedimento. todavia, não gerou qualquer 
relação-obrigacional para suspensão do contnuo emergencial e 
sua imediata contratação; ma~ d•-u· lhe apenas expectativa de 
direito l adjudicaçlo do ohjeto licitado. caso pr.'\.'flcha os 
demais requisitos para habilitação nas fa= ulterion:s aos 
lances. 

Ressaltou que o ato de cuntrdlar em <:<trãter emcrgencial 
uma empresa que não a recorrente está dcntn> do poder 
discricionàrio da administração, sendo vedado ao Judiciário a 
uferiçào dos critbios d1 con,-cniência c da oponunidade 
administrativa. 

Ao fina l. teqU'-"f'CU n manutenção d;.~ dt'Cis5o rn:orrida, 
negando pnwinu.'1'1tO ao pr~tc recurso. 

É o brne rtlatórlo. Passo à anAliso admissional da 
lrresi&naçlo. 

Verificando os autos. nllo vejo obstáculo ao seguimento 
do recurso ordinário ora interposto, vez que. em análise 
superficial cabível nesta Corte Estadual. prceoçhe o s 
pressupo.tos necessários a sua admissibilidade. 

O rccur<o ~ próprio c tempestivo: além do mais encontra· 
se regulatmente preparado, conforme comprovante juntado à 
n. 199. 

O =orrente é parte legítima, alem do que possui intcrcss_ 
processual ante a concesl<ão parciul da segurança impetrada, 
na pane em que a ordem não lhe Mlisfez. consoante 
jurisprudência dcs.<a Corte Superior proferida no Mandado de 
Seguronça n• 7.647-RJ, cuja ementa tr•go à colação: 

" Recurso Es~clal. Mand1~ d• Sq:urança impetrado 
perante Tribuno! de Jusll~a. Concosslo plrcial da ordt.m. 
qu• nlo satisfn a o impctrnte, rtcorrtnte. Cabimento d e 
rrcuno ordln,rlo. (Omissis). I. A jurisprudência desta 
C...-t~ consolidou-te no Kntido dt qu• contra Acórdio 
proforido ~m única lnstincia por Tribunal• Rtgionais 
federais, elos .Estados, do Distrito fedenl • T erritórios, 
que den<'Ca, .&o conhtce, nlingut, ou, d~ alguma outnt 
fonna, cklxa ck COCicedor o mandado de segurança 
requerido, ubf 1 lntorposiçio do r=rso ordin,r io 
previsto no artl&o 105, Inciso 11, olínta b, da Constltulçio 
Ftdt ral ... " (STJ.J' Turmo. Ktl. Min. C ano> Alberto 
Mene>.u Direito). 

Pelo exposto. dou so&ulmtnto ao presente Recurso 
Ordinário. 

Encaminhem-se os autos oo Colcndo Superior Tribunal de 
Justiça, com a< homenagens de <-.t ifo. 

Publique-se. 
Intimem-se. 
Macapá, I :l de fevereiro de 2009. 

(a) D-mbargador ACOSTINO SJLVtRIO J UNIOR 
Presidente do TJAP" 

José'ltamarac 
Di rctor da S<-cr t 

des da Rocha 
Tri nl Pleno 

TRIB UN AL rLE NO 

MANDADO DESEGURANCA N" 1900-81.2008.8.03 0000 

Impetrante: 
Advogados: 
Informante: 

Mara.s flrmi no da Silva 
Luelvaldo da Silva Cosu 
S«cntár lo de Estado da Admlnlstraçio do 
do Amapá 

Relatur: Dtttmbartador Mello Costro 

DECISÃO 

' .. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

"Trata·sc: de: Mandado de Segurança, com pedido de 
liminar. impetrado por MI\RCUS FIRMINO DA SILVA. 
através de advogado h•bilitHdo, contr• ato tido por abusivo c 
ilegal atribuído 30 Mnhor Secn:titrio de Estado da 
Administração. 

A<severando iniciulmcnte o cabimento da Ordem, aduz o 
impetr.ltlte que é servidor pilblico estadual desde 1996, 
ocupando o cargo de Fisioterapeuta. e que se submeteu a novo 
eoncorso púb1ico promovido pelo Estado do Amapá para o 
cargo de Professor de Eduçaçiio Física. C lasse "C", Padr.in I, 
do Grupo Magistério do Quadro Estadual. c que. a despeito de 
havLT sidu arrovado. nomeado e empossado. foi ohrigado pela 
Diretora do Depnnamento de Recursos Humanos/SEAD/GEA 
a assinar uma " NOTIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA 
EXERC ÍC IO DE CARGO PÚBLICO" na qual consta a 
infonnaçào de impo..;sibilidade de acumulação dos dois cargos 
públicos. l>cm corno lhe concede o pruzo de 30 dias para o 
exercício do direito de opção. 

1\rgutnentu que niio c.<iste vednçào legal a acutnulaçãn dos 
cargns de pro fissional de saúde e professor. razão porque aduL 
como manife<t:u ncntc ilegnl e afrontosa ao seu direito líquido 
c certo a nutific;11;iio expedida pela SEAD. 

Conclui por roqucrcr pela concessão de liminar. paro 
"ord~nllr 11 Autoridode Cvururu 11 CONVOCA R, 
incontin•nti, "Autor, no pru:.o d~ Uh (vinte ~ quatro) horas 
de su11 norijicaç/Jo, JHirU " uucicio do c11rgo de 
PROFESSOR DE EDIJCAÇÁO FfSICA, Clusse "C", 
Pudríio I, (irupo maglstlr/o, do Quadro de Pess<HJI Civil do 
Extudo do Am11pi, rendo sido nomeado, através do Dccr<'lo 
Go>.,rnum~nrul n. • 348511008 d~ 31/ 1012008, com 
publicuçilu " " DOE"' • 4368 de 31/ 1012008, com circulaçtJo 
tm 0311112008, EMPOSSADO em 13/ 1112008, sob pena, de 
n4o o fa:endo, incorrtr t m mult11 diário no >'Cllor de RS 
1.000,00 (UM MIL REAIS), 11 ser uvtStidll ~m favor d11 
.•urora." (sic). 

Ao final , requer a not ifi cação da Autoridade C.oatorJ para 
apresentar informzçlles c a concessão da segurança em 
dclinitivo. conlinnando a medida liminar. 

Instruiu o pedido com documentos de lls. 06m~. 

1\crescento que t:m informações de f. 41. o indigitada 
autoridntle ctl<IIOr.t c:sclarcccu. em síntese, a impossibilidade 
de cumulação dos cargos de Professor de Educação Fisica 
com o de Fisiotempeuta, sobretudo peln incompatibilidade de 
horários, uma vet que, esse exige regime de trubalho de 30h 
semanais, enquanto ~quclc cst;~bclccc o cumprimento de car~'l 
horária de 40h semanais. concluindo por requerer a não 
concessão da Ordem. 

Este o relatório. 

DE C ID O 

AprKin, n~ot• opnrtunldadt, apenu o pedido d• 
limina r . 

l'n:tende o impetmnte ntravéi du presente mandamus o 
reconhecimento do direito à acomulaç.io dos cargos de 
PROfESSOR DE EDUCAÇÃO FiSICi\, do grupo dn 
Magistério. com o cargo de fiSIOTERAI'ElJT A. Subgrupo 
NS. ambos"'' quadro de pessoal ci,il do F.st:tdo do Amapá. 

Aduz que, não obs&antc. jã exerça desde o dia 22/05/96 o 
cargo de FISIOTERAPEUTA, niio hti óbice n cumulação com 

o de Professor de EDUCAÇÃO FiSICA, eis que pacífico a 
possibilidade de cumulação no fomta do art . 42 da 
Constituição Estadual que. na sua essência, reproduz 
dispositivos da Constituição Federal quanto à matéria 
"permite a cumulação de cargos ans profissionais de saúde e 
professores. COmo é O Ca.<O do impetrante" (sic). 

Destarte, a Constituição Fcderol, em seu ani~o .37, XVI, 
ao vedar a acumulação remuner:>da de cargos p úblicos, 
cst.abcl.u o• ca..<os em que, e<<%peionolmcnte, é ela 
permitida: 

HA rr. 37 

XVI - t veiWda 11 acumul11çlo umuntr11da d~ CtlfJ:OS 
públic.,s, uceJo, tfUIIndo houv~r compDtibilidDd~ d~ 
htJrárws, observado em qualquer CIISD o dispDsto no inciso 
XI: 

11) de dois c11rgos dt professor; 

b) a d~ um CDrgt~ dt profcunr cam nulro. técr~lco ou 
cienrljlco; (sublinhtl} 

c) 11 d~ doit corgo.• priwlliw>s d• profusionllis de saúde, 
com profus6~s rtgullltrUIItutlos ". 

Diante da nonna constitucional, é possível contluir, uo 
rncnos ne!l.'ia oportunidade processual, em que se tem npenas 
uma análise perfunctória dos autos, que u,, dncurncntaÇào 
aco~tada :to pn.:st.~Hc mandfl,us não se: encontram p~entes 

os requisitO$ par~ a conccs.;ào da segurnnça pleiteada, 
cspcciftcamcntc a configurJ~o de direito líquido e certo n 
ampat"ar o pedido de acumulação de cargos pretendido pelo 
im!"-~ranlc::. 

Com efeito. não oh<tantc a Lei Federal n• 8.234191 
reconhecer a condição de "profi:<.<ional de saúde'' aos que 
ocupam cargos de FISIOTERAPEUTA. a pos.•ibi lidadc de 
cumulação de corgos na hipótese sub examine esbarra na 
incompatibilidade de jornadas dos cargos cumulados, 
eonsidcrnndo as limitaç&s do ser humano que necessita de 
tempo pam descanso, repou!'O, alimentação, lazer etc. 

Dcstanc. a incompatibilidade de horários p:u-a o exerdcio 
dos cargos est:i demonstroda à saciedade, inclusive, pela 
própria petição inicial e pelas informações de f.4 1/46 que 
atestam, respectivumcnte, que o jornada de trabalho nos ~s 
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pretend idos. é de 30 ( trinta) hordS semanais para o cargo de 
FISIOTERAPEUTA afc1o ao quadro da Mcretaria de Saúde c 
de 40(quarenta) hora! !ICillanais para o Cargo de PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO FISICA. 

A.<.<im, a acumulaçio pretendida pelo impetrontc resultaria 
num total de 70 (sessenta) hOntS scrnanai•, ou mais de 12 
(doze) hora.< diárias de trnbalho, que a rigor não poderiam ser 
cumprida< de modo eftcieote. sob pena de prejudi<:ar, em 
última anál iliC, os pudentes e alunos que certamente 
suponariam os s..:rvi~os de um profissional esgotado pela 
cstafontc jornada de trabalho. 

Acerca da relevância, em hipóteses sanelhantcs. no exame 
deste aspecto. vale transcrever a lição de: J. Cretella Jr. nrbls: 

"Compatibili4<Jde de llor6rlos i, 110 contrário iW que 
pDr~ce, o dese•contro de horários, a in11justubilüúzde de 
hordrlns, u de~coincldêncÜI ou ntJo-ettcontro ti~ hor6rws, 
ot•orritla quamJo hou~r pDssib/Jid11d~ do u~rcú:w de dois 
Cllf'ROS, ~m horários diversos, SeM prejuito do núMero 
regulaMentar las horas de troblllho dedic11d11s 11 Cllda 
emprego. No cuo de e.<t11rem os cargos lotDdos em dois 
locais - ou d~J~Js cU/ade.• -, diferente•, deverá u r levt~da em 
consider<JçtJo 11 lltCtssidllde do cõmputo do t~"'P" JHITG 11 

locomoçlio, de Wllf ponto 11 outro. Ou 11 dlfl8ncl4 d.: tantos 
quilõlfletros, a I[Uulidade da estrada e os 111elos de que 
dispõ~ o intera.<ado ~., ac11mular. FinaiMent~, a 
COiflplllibilidlld~ de horários lne ser Nl/tlrlll, nort1111l e 
11unca dt manrlra 11 faW~r«er os interessa de queM fUtr 

acuMuiDr, em prtjul:o do hnlff funcioltalffento do serviço 
público H. 

Mois adiante.. conclui aquele acaL1do administrativista: 

"Assim, I o servidor lnterus11do que precÍSII 11comod11r
se o o h"riÍrw IÚ rtpDrriçilo, o qual i org11ni:11do 11/Jo P'"" 
atender iís conlições deste ou diii[Utlt futtclonário, lfiiiS 
~m funçtJo dos ~utos i"teresses diJ Administr<Jç/lo Pública 
e, como COfiU(/Üincill, do.< administrudos, o público." 
("Com~ntários li Co11.<tiluiçl11 de 1988", •·oi. 4~ Forense. 
Rio, 1991). 

O eminente jurista Pinto Ferreira, por seu turno, ao 
comentor o assunto, enfati1.a: 

"Para per,.itir 11 /lcumul11çilo, ulge-se 11 
complllibilidllde de hortlrit1s. T11l CDMpatihü/dad~ ulge 11 
diutl,.cill ra;.o4rel pDrll que o servidor p ossa e.urci-la, os 
hortSrws de lroblllho ntJo colidentn 1 •s inter1111los 
"ormaL< Jlllra repouso e refeiç6es. H ("Comtntdrws r) 

ColtStitulçlo Brasll~ir11", vol 2~ Saraivu, StJo Paulo, 
1990). 

O servidor, porUnto, é que deve udaptar-se às exigências 
da Administração Pública, c não esta aquela, posto que os 
inter~sses da população, razão de existir do serviço oficial. 
estão acima da.~ convtniênciM e idionincrasi:u pessoais de 
seus servidores. 

Com esses fitndo.mentos. DENEGO A LIMINAR 
pleiteada eis que não se vislumbra. ncs.<a oportunidade, o 
alegado direito liquido c certo do impetrante e, por 
conseqüência. determino: 

a) Citc·se o E.<tadt• do Amapâ para o fim de integrar a 
lide, na qual idade de litisconsorte passivo necessário. 

b) Intime-se, pessoalmente, o Doutor Procura<!ur Geral do 
Estado, nos termos do art. 19 da Lei. N.• I O. 910/04, para 
conhecimento desta decisão. 

d) Após, ouça-<c a douta Procuradoria Genl de Justiça. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Macapá, 16 de Fevereiro de 2008. 

(a) Des. HONILDO AMARAL DE MELlO CASTRO 
Rei e; 
.&Lv --Josi ltomt"ra KOChl 

Diretor da~ Tribunal Pleno 

TRIBUNAL PL E NO 

M.A.l'mAOO..PE SEGURANCA N'_!ls-2S.20091 OJ.OOOQ 

lmpetrant.e: Saadra Mano Qutlroz Fnroira 
Advogados: Hel<kr Moealhies Mariaho e O utro 
lnfonnante: Cover .. dor do Estado do Amapá 
Relator: Oesc:mbarcador [diaardo Sou:r.a 

DECISÃO 

"SANDRA MARI A QUEIROZ FERREIRA, per 
Intermédio de advogado habilitado, Impetrou Mondodo de 
Segurança, com npresso pedido liminar, contra suposto 
oto ller:al do GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. 

Do cxtcn<o arrazoodo constante da inicial, cxtroi-sc: em 
síntese que a impctnmte insurge-!IC contro ato do Governador 
do Estado do 1\mapá, con•ubstanciado no Decreto n• 
43 1312008, publicndo no DOE em 31. 12.2008, que lhe 
aplicou a pena de demissão. calcado em proccs.o;o 
administratÍ\'O disciplin•r alcgadamentc crivado de vicios que 
o inquinam de nulidade. 

Tais vlcios consiSiiriam na coleta il ícita de provas pela 
Corregedora, que não fazia pane da Comissão Processante 
Disciplinar; ser a Corregedoria Fiscal diri&ida por pessoa sem 
habilitaçlo pmfi!llional, nos tennos do E.<l.aluto da OAB; 
ausência de saneamento do prooc:s.m administrotivo pela 
comissio discipl ínar, e XCC$$0 de pnzo na pr.itica dos atos do 
processo administrat ivo; conSiituiçlio de nova coroissio 
processante para dar continuidade aos trabalhO< da comissão 
~nteri~te constituída; ausência de fundamento legal para 
tn<tttuoçau de~ cumis;io orocessantc.. _t;pnstituída 
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upenas para dar uma aparência de legal idade e ~cleridade ao 
processo; extravio do proce.<So administrativo original, com a 
reconstituição do processo sem qualquer comunicação 
impetrante. 

Disse que a manifestação da eomis<ào processante foi no 
sentido de sua demis.<ão. todavia, o parecer do Procurador 
Chefe da PrtK:uradoria paro Assuntus Trabalhistas. Osmar 
Nery Marinho, indicou pela nulidade do processo 
administrativo disciplinar. por vícios insanâveis, e do qual 
obteve cópia, f.11o que a deixou tranqüi la quanto ao desfecho 
do proces.<n. 

Enlrelanto, ao n:qut:rt:r cópia integral do processo, foi 
surpreendida pela ausência do parecer que lhe era favon\vel, 
havendo o processo original simplesmente dc.<:~parecido, tendo 
sido =onslituldo sem o paroccr quo lhe beneficiava, niio 
puhlicado em razão do dt..""parecimento do processo. E no 
pmc<':<.<u reconstituído por cópia, surgiu um novo parecer, 
concluindo pela demissão da impctrante. 

Aduz que esse último parecer foi homologado pelo 
Procumdor Geral do Estado do Amapâ, sem que tivesse sido 
revogada a homologação do Pnn:ccr anterior. 

Argumenta ainda. que a penalidade aplicada deve respeitar 
o principio da proporcionalidade, n3o cabendo excessos. 
máxime quando o processo administrJtivo está crivado de 
nulidades. 

Por fim, após discorrer sobre a presença dos requisitos 
autnri7Ãldores do pedido de urgência. requereu a ordem an 
sede de: liminar porn dctcnninar a rcinlegraÇ<io imediata da 
impetrante ao ~:<~rgo d~ auditor fiscal . com o pagumento dos 
respectivos , . .,,cimentos. No mérito, pugnou pela nulidade do 
processo adminis1mtivo disciplinar, ante os vicios ins.1nâveis 
dele constaotes; a prescrição do direito da Administração 
Publica em processá-la novamente pelo mesmo fato. 

Requereu ainda solicitaçijo do processo original, e 
intimação do Ministério Publico Estadual. 

Vierum com ~. inicial, reproduzidos por cópia os 
documentos de f. 43/59R. 

i: o relato do essencial. 

Decido. 

Em síntese. a pretens.'lo da impetrante escora-se na 
e•istência do seu direito liquido e cena à reintegração ao 
cargo público de Auditnr Fi.cal, ocupado antcriormaue, em 
razão da ocorrência de irreKularidades no processo 
administrath·o disciplinar que serviu de hase à sua demissão, 
com mácula ao principio do devido proccs.<o legal e da ampla 
defesa. 

De início1 anoto que a primeiro leitura dos documcntns 
trazidos com a inicial, indicam que no processo administrativo 
houve a citação de instauração do processo disciplinar; o 
interrogatório da impetrante e a apresentaçio da u~-fcsa escrita; 
a intimação para comporecimcnto na audiência de oitiva de 
testemunhas, aros em consonãncia com o dt!vidn processo 
legal, em quep= as alegadas eivas, apontadas na impetração. 

Dito isto, com vistus ao pedido de liminar. passo a 
examinar cada uma das preto:nsas irregularidades. 

Em primeira análise, não consegui vislumbrar qualquer 
irregularidade no fato de a Corregedora haver rc4uisirado o 
inquérito policial para insiTUir o processo administr.~tivo, isto 
porque por dever de otlcio e hierarquia, na pnítica. é através 
da corregedoria que devem ser rcquisitadus os documentos de 
outros órgãos a interesse da Comissão Processante. 

Também não consegui encontrar a alegada nulidade dos 
atos da Corregedora Fiscal pelo fato de não s.,,. dotada de 
habilitação profissional, nos tennos do E."atuto da OAB, 
tendo em vista que para o CJ<crclcio do referido cargo é 
IOialmcntc prescindível a inscrição no quadro da Ordem, aliás, 
até indevida, nos termos do un. 28, 111. da Lei 8.906194, ante a 
incompatibilidade resultante do cxerclcio do cargo púhlicu. 

Vejo de outro lado, como plenamente prescindível o 
despacho de saneamento do processo. so a comissão 
processante não cncontruu irregularídades. 

Nu que diz respeito a inobscrváncia dos pruos na 
conduç.'lo do processo administrativo, nL'Ilhum prejuízo causou 
:1 impctnmte. Ao contrário, só lhe facil itou a defesa porquanto 
não comprometeu a apur.~çào dos aios ilegais. 

Ademais, eventual prejuízo proccs.~ual exige a resp<'Ctiva 
comprovação do prejuízo para defesa, hipótese não 
demonstrada na impetmçiio. 

Nesse sentido. entendimento manifestado pelo Egrégio 
Superior Tribunal de Justiç:~. nos termos do julgado que trago 
a colação: 

RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. 
NULIDADES DO PROCESSO ADM INISTRATIVO. 
INEXISTÊNCIA. PREJUiZO NÀO-COI\FIGURADO. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. I - ( ... ) 2 • O 
descumprimento de prJZOS, no processo administrativo C 
causa de anulação do processo <c: provado o prcjulzo à pane 
que o nlega. Procedente. 3- ( ... )c. 4 • Recurso ordinário 
improvido. STJ RMS 12057 I GO RECURSO ORDINÁRIO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA 2000!0053~73-6 REL. 
MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA SEXTA 
TURMA DT. JUI..G. 12.6.2008 DJE 25.R.2008 

Qunnto a consti tuição de nova comissão processante para 
dar continuidade. aos trahalhos da comissão anteriormente 
constituída, embora prática pouco usual, tambem não 
contamina o processo, vez que a condução do pnxx:sso na via 
administrativa. não está adstrita ao princípio da id"!!tidadc 
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tísica do julgador. 

Jlt com relação ao noticiado extravio do processo 
administrativo original. com a rcconsti tuiçiio do pmcc.<So sem 
qualquer cornuni"nção à impetrante, apesar da gravidade 
dessas alegações, fato que a primeira vista demonstra 
malfcrimento do devido processo legal, vejo que os autos do 
processo eram eunstituldos por três vias de inteiro teor. 

conforme corroborado pela impetrante na inicial. quando 
aflnna que "ao final de cada depoimento das testemunhas e 
das servidoras processadas, a tomissio processant~ emitia 
03 (três) vias dos depoimento• que tram assinados e 
cntreeues para a comp051çio dos autos, o que significa 
dizer que, o PAD tStava composto de 03 (três) vias 
originais, para as linalldadts muito bem explicitadas pela 
Corr~edoria~ (f. 13), qual seja, uma via encaminhada para it 
Procuradoria Geral do Estado, uma para ser encaminhada ao 
Ministério Público Estadual, c a terceira via para arquivo na 
Corregedoria. 

DL"tarte, sendo todas as vias do proccssu constituídas por 
tennos originais, o alegado .. travio da via enc.1minhada à 
procuradoria, não possui o condão. per si, de nulificar o 
processo como um todo, até porque, não está sulicicotcrnente 
comprovado por inequívoca e pré-constituída pmvn, como 
exige o rito da lei mandamcnwl, a ocorrência do alegado 
cxtrnvio. 

Finalmente. no que diz rcspcii o a outiciada existência de 
dois par<-cercs da Pmcumdoria pora Assuntos Trabalhista.<, um 
opinando pela nulidade do procc.<So e outro pela dcrnis.<ào da 
impetruntc, o fatt' de haver sido acolhido este últ imo, não 
permite ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato 
administracivo, em rnz;.io da dis~:ricionariedadc que reveste a 
prática do ato ()Cia autoridade administralivu. 

Com efeito, em relação ?o controle jurisdicional do 
processo administrativo. a atuação do Ptxk,. Judiciário 
circunscreve-se ao campo dJ rtgularidadc do procedimento, 
bem como à legalidade do aw, sendo-lhe defesa qualquer 
oncursão no mérito admini~lrativo para aferi r o grau de 
conveniencia e oportunidade. 

De mais a mais, ap.:sur do extenso arrazoado c das 
variada.< ei•·as apontadas, a impctmnte não demonstrou 
objetivamente o prcjuim que ns irregularidades oca.<ionaram 
ao exercício de sua ampla defesa c ao contrJditório. ínsitos do 
d~vido processo legal. 

Nas liçôe< ainda não superadas de Hcly Lop<'S Meircllcs, 
"Por ampla deres. deve-se enlend~r a ' 'i<t• do processo, 
com a faculdade de resposll r de produção de provas 
contrArlos à acusaçlo. O pr«esso administrativo 
disc.Jplinar niio t tão formal quanto o judicial, penal ou nAo, 
nem tio rigoroso no contradkórlo. O tSSencial ê que se 
conceda ao acusado a opor1uaidade de Ilidir a acusaçlo, 
sem o quê a punlçio administrativa é nula, por afrontar 
uma garantia tonst itudonal. .. (in Direi to Administrativo 
13rnsilciro. 21' Ed; pg. 396- Malheiros). 

A propósito. confim-sc o seguinte julgado do Superior 
Trihunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. AGENTE DE TRIBUTOS 
ESTADUAIS. PROCESSO ADM INISTRATIVO 
DISCIPLINAR. NULIDADES. OFENSA AO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO 
DISCIPLINAR APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 
149 DA LEI N" 8.112190. PORTARIA INAUGURAL. 
AUS ENCIA DE IRREGULARIDADE. NÃO 
(OMPROVA('ÀO DE PREJUizo. IM POSSI BIUD.'\DE 
DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO 
ADMINISTRATIVO. "WRIT" IMPETRADO COMO 
FORMA DE INSATISFAÇÃO COM O CONCLUSIVO 
DESFECHO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO. I - . 111 -
(.oosoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a 
ponaria de instauração do processo disciplinar prescinde de 
minuciosa descrição dos fatos imputados, sendo certo que a 
exposição pormenorizada dos acontecimentos se mostra 
necessária somente quando do indiciumento do strvldor. 
Pn:ccdcntes. IV • Aplicável o principio do "pas de nullité 
sans gricf", pois u nulidade de ato processual CJ<igc a 
respectiva comprovação de prejuízo. In casu, o servidor 

teve pleno conhecimento c.los motivos cnsejadores da 
inst~uração do processo disciplinar. Houve, também, fana 
comprovação do respeito aos princípios constitucionais do 
devido processo legal, contraditório c ampla defesa, ocasião 
em que a indiciada pôde apresentar dof<..-<a escrita e produ?.ir 
provas. V · Em relação ao controle jurisdicional do 
processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário 
circun~,.e,·c·se no campo da n . .'gularidade do procedimento, 
bem conm à legalidade do ato demissionãrio. sendo-lhe 
defesa qu;.1lquer incursão no méri to administrativo, a fim de 
aferir o gmu de conveniência e oponuoidadc. Precedentes. 
VI · Descábida a argüiçãn de nulidades quando o "writ" e 
irnpctr"do como fonna demdcim de insatisfação com o 
C!'nclusivo desfecho do processo administrativo 
disciplinar. VIl • Recur.10 desprovido. RMS ~0481 ! MT 
RECU RSO ORDINÁRIO EM MAJ\DADO DE 
SEGURANÇA 
200510130075·0 MIN. GILSON DIPP QUINTA TURMA 
DT JULG. 17.8.2006 DJ 11.9.2006 P. 3 16 

Enfim, a fumaça do hom direito, ínsita ao pcdido de 
liminar nàn se perfaz presente. afigurando-se a impctr.~<;ão 
mais como uma medida salvadora na lt:ntntivo de fu lminar o 
processo adrninislnuivo disciplinar, que culminou na demissão 
da imparantc. 

Com esses fundamentos. indefiro o uedido liminar. 
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Requisitem-se informações da indigitada autoridade 
coatom. 

Após. remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. 

A pensem-se aos autos do Mandado Segurança 1384/2009 

Macapâ, 18 de fevereiro de 2009. 

(a) Desembargador EDINARDO SOUZA 

~
latr'' 

Joslltamarac ~d~ 
Diretor da Sccret ·à-aõfribunal Plo:no 

TRIBUNAL P LEN O 

MANDADO DE SEGURANCA N" 126-80.2009.8 03.0000 
Impetrante: 
Advogados: 
lnfonnantc: 
Relator: 

Maria do Socorro Pinheiro Valente 
Helder Magalhies Marinho e Outro 
Governador do Estado do Amapá 
Desembargador Edlnardo Souu 

DECISÃO 

" MARIA DO SOCORRO PINHEIRO VALENTE, por 
intermédio de advogado habilitado, imp.1roo llbndado de 
Segu rança, com expresso pedido liminar, conua suposto ato 
ilegal do GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. 

A impetração repete integralmente os termos da peça 
inicial constante do Mandado de Segur.mça, n• 138312009, em 
apenso. Assim, por economia, e evidente conexão, repmduzo 
aqui, os termos da decisão ali pmferida. 

Pois ban. 

Do oxtenso arrazoado constante da inicial, extrai-se em 
síntese que a impetrante iosurg<>se contra ato do Governador 
do E.<tado do Amapá, consuhstanciado no Decreto n" 
43131200R, publicado no DOE em 31.1 2.2008, que lhe 
aplicou a pena de demis.~o. calcado em processo 
administrati,·o disciplinar alcgadamente crivado de vícios que 
o inquinam de nulidade. 

Tais vícios consistiriam na coleta ilicita de provns pela 
Corr<ogcdora, que não fazia pane da Comissão Procc:ssante 
Disciplinar; ser a Corregedoria Fiscal dirigida por pessoa sem 
habilitação profis.<ional, nos termos do Estatuto da OAB; 
ausência de sancamo:nto do processo administmtivo pela 
comissão disciplinar; excesso de prazo na prática dos atos do 
processo administrativo; constituição de nova comissão 
rroccssuntc para dar continuidade aos trabalhos da comissão 
anteriormente constituída; ausência de fundamento legal para 
instituição dessa nova comissão processante, constituída 
apcna• pam dar uma aparência de legalidade e celeridade ao 
processo; extravio do processo administtativo original, com a 
reconstituição do processo sem qualquer comunicação à 
impetrante. 

Disse que a manifestação da comissão proce:iSante foi no 
sentido de sua danissãu, todavia, o parecer do Procurador 
Chefe da Procuradoria para Assuntos Trabalhistas, Osmar 
Nery Marinho. indicou pela nulidade do processo 
administrativo disciplinar, por vlcios insanáveis, c do qual 
obteve cópia, fato que a deixou tranqüilo quanto ao desfecho 
do processo. 

Entretanto, ao requerer cópia integral do processo, foi 
surpreendida pela ausência do parecer que lhe era favorável , 
havendo o processo original simplesmente desaparecido. 
ll'ndo sido reconstituído sem o parecer que lhe beneficiava. 
não publicado an razão do desaparecimento do processo. E no 
processo reconstituído ror cópia1 surgiu um novo parecer, 
concluindo pela demissão da impetrante. 

Aduz que esse último paroccr foi homologado pelo 
Procurador Geral <lo Estado do Amapá, sem que tivesse sido 
revogada a homologação do Parecer anterior. 

Argumenta ainda, que a penalidade aplicada deve mo-peitar 
o principio da proporcionalidade, não cabendo excessos. 
máxime quando o processo administrativo eslli criVlldo de 
nulidades. 

Por fim , após discom:r sobre a prcst:nça dos requisitos 
ootorizadorcs do pedido de urgênci!, requereu a ordem em 
sede de liminar para determinar a reintegração imediata dn 
impctronle ao cargo de auditor fiscal . com o pagamento dos 
respectivos vencimentos. No mérito, pugnou pela nulidade do 
processo administrativo disciplinar, ante os vicios insnnáveis 
dele constantes; a prescrição do direito da Administração 
Pública Cln processá-la novamente pelo mesmo falo. 

Requereu ainda solicitação do processo original. c 
intimaç.'io do Ministêrio Püblico Estadual. 

V i eram com a inicial, reproduzidos por cópia os 
documentos de f. 43/598. 

E o relato do essencial. 

Decido. 

Em síntese, a prccensão da impetrante escora-se na 
cxist€ncia do seu direito líquido e certo à reintegração ao 
cargo püblico de Auditor Fiscal, ocupado anterionncnte, em 
IWiio da ocorr<'ncia de irregularidades no processo 
administrativo disciplinar que serviu de hase à sua demiss.io, 
com mácula ao principio do devido proces.<O legal e da ampla 
defesa. 

De início, anoto que a primeira leirura dos documentos 
trazidos corn a inicial, indicam que no processo administrativo 
houve a citação de instauração do processo disciplinar; o 
interrogatório da imparante e a apresentação da defesa escrita; 
a intimação para comparecimento na audiência de oitiva de 
testemunhas, atos em consooância com o devido proco::sso 
legal, em que pese as alegadas civas, apontadas na impctraçfto. 
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Dito isto. com vistas no pedido de liminar, passo a 
examinar cada uma das p!"etcnsas irregularidades. 

Em primeiro nnálisc, não consegui vislumhrar qualquer 
im:gularidiKle no falo de a Corregedora haver requisitado o 
inquérito policial para instruir o p!"OCesso administrativo, isto 
porque por dever de oficio c hicrarquin. na prática, é atmvés 
da corregedoria que dcvan ser requisitados os documentos de 
oultOs órgãos a intere55e da Comissüo Processante. 

Tambem não consegui encontrar a alegada nulidade dos 
atos da Corregedora Fiscal pelo fato de n3o ser dotada de 
hahilitaçOO profissional, nos termos do Estatuto da OAB. 
tendo c:m vista que para o exercício do referido cargo é 
tntalmentc p!"escindlvel a inscrição no quadro da Ordem, ali6s, 
até indevida, nos termos do art. 28. 111, da Lei 8.906J94, ante a 
incompatibilidade resultante do exercício do cargo público. 

Vejo de outro lado, como plenamente p!"tscindivcl o 
despacho de snneamento do processo, se . a comissão 
processante não encontrou irregularidades. 

No que diz n:speito a inobservância do• prazos na 
condução do processo administrativo, nenhum p!"ejulzo 
causou à impetrante. Ao contrário, só lhe faci litou a dclcsa 
pn<quanto nlo comprometeu a apuração dos atos ilegais. 

Ademais, eventual prejuízo proccs.,ual exige a respectiva 
comprovação do prejulzo para defesa, hipótese não 
demonstrada na.impctroçào. 

Nesse sentido, entendimento manifestado pelo Egrêgio 
Superior Trihunal de Justiça. nos termos do julgado que trago 
a colação: 

RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. 
NULIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO-CONFIGURADO. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. I - ( ... ) 2 • O 
descumprimento de prazos, no processo adminilll"fltivo é 
causa de anulação do proc:esso se provado o pn:juizo á parte 
que o alega. Precedmte. 3 - ( ... )e. 4 • Recurso ordi!Úrio 
improyido. STJ RMS 12057 1 GO RECURSO ORDINARJO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA 2000/0053&73-6 REL. 
MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA SEXTA 
TURMA DT. JULG. 12.6.2008 DJE 25.&.2008 

Quanto a constituiçio de nova comissão proces..ante para 
dar continuidade aos trabalhos da comissão anterionnente 
constituída, embora pr:ltica pouco usual. também não 
contamina o processo. VC"L que a conduçoo do processo na via 
administrativa. noo está adslrita ao princípio da identidade 
fi ~ica do julgador. 

Já com relaçio ao noticiado extravio do prnc.:sso 
administrativo original , com a reconstituiçio do processo sem 
qualquer comunicoção à impétmnte, apesar da gravidade 
de.<as alegaçli<:s, fato que a primeira vista demonstra 
malfc:rimento do devido p!"OCCSSO ICKal, vejo que os autos do 
proets.<O eram constituídos por três via! de inteiro teor. 
confonne corrohorado pela impélrdnte na inicial, quando 
afirma que "ao finol de cada depoimento das testemunhas e 
dos servidoras processadas, a comlsslo procossante emitia 
03 (trh) vias dos ckpolmutos que eram auiD!Idot e 
entregues pon a composiçlo dos utos, o que significa 
dlztr que, o PAD Htava compotto de 0.1 (três) vtas 
orfclnals, pan as finalidades muito bem uplititadas pelo 
Cornatdoria" (f. 13). qual ..:ja, uma via cnCJtminhada para à 
Procuradoria Gemi do Estado, uma para ser encaminhada ao 
Ministério Puhlicu Estadual. c a terceira via para arquivo na 
Corregedoria. 

Dcstane, ..:ndo todas u vias do p!"OCC<~ constituídas por 
termos originais, o alegado extr•vio do via encaminhada â 
procuradoria, não possui o condão, per si, de nu I i ficar o 
processo como um todo, ale porque, nào cSiá suficientemente 
comprovado por inequlvoca c pré-constitulda prova, como 
exige o rito da lei mandamental, a ocorrência do alegado 
extravio. 

Finalmente, no que diz respeito a ooticiuda existencia de 
dois pareceres da Pnx:uradoria para As~untos Tmbnlhistas, u.m 
opinando pela nulidade do processo c outn1 pela demissão da 
impctrdnlc, o fato de haver sido acolhido este ultimo, não 
permite uo Judicilrio imiscuir-se no mérito do ato 
administr•tivo, em razio da diserieionaricdade que rcvt'Ste n 
prática do alo pela autoridade administrativa. 

Com efeito, em rdaçào ao controle j urisdicional do 
p!"OCesso administrativo, a atuaçiio do Pn<k."'T Judiciário 
circun..crcvc-sc ao campo da rq:ularidade do procedimento, 
bem como i legalidade do ato, sendo-lhe defesa qualquer 
incursitl no mérito administr•tivo pora aferir o gr•u de 
convcniencia e oportunidade. 

De mai~ a mais, apesar do extenso arrazoado e das 
variada.• eivas apontadas, a impetnntc nõo demonstrou 
objetivamente o prejulzo que a.• irregularidades ocasionar.un 
ao exercício de sua ampla defesa < au contraditório. insilos du 
de11ido processo legal. 

Nas lições ainda não superadas de Hely Lopes Meirelles, 
"Por ampla .defesa deve-H tntendor a visto do proc:euo, 
com a raculdade de ruposta t dc produçlo dt provu 
COIItr6rfas à ac.aaçJo. O processo administrativo 
dlsdplloar do é tlo rormal quanto o judicial, penal ou 
nJo, Dnn tio r i&Of"OIO no eo~~tradltórío. O tsse.aclal i que st 
coat«da ao aevsaclo 1 oportunldack de ilidir a acusaçio, 
sem o quf a puniçlo administrativa é nula, por afrootar 
UIU aarantia conrtitudonal ... (in Din:itu Administrativo 
Brasileiro. 21• Ed; pg. 396 - Malheiros). 

A pmpósito, confira-se o S<:guinte julgado do Surcrior 
Tribunal d~~~liça: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

A.DMINISTRATIVO. AGÊNTE DE TRIBUTOS 
ESTADUAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. NULII>ADES. OFENSA AO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. INOCORR~NCIA. COMISSÃO 
DISCIPLINAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 
149 DA LEJ N" 8.112190. PORTARIA INAUGURAL. 
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NÃO 
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE 
DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO 
ADMINISTRATIVO. "WRIT" IMPETRADO COMO 
FORMA DE INSATISFAÇÃO COM O CONCLUSIVO 
DESFECHO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO. I - . 111 -
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. a 
portaria de inscauração do procuso di~iplinur prescinde de 
minuciosa descriçin dos fatos imputados. sendo ceno que a 
exposição pom1enorizada dos acontecimentos se mostra 
necessária somente quando do indicinmento do servidor. 
Precedentes. IV • Aplicável o principio do "pas de nu ll ite 
sans grief'", pois a nulidade de ato p!"OCCSsual exige a 
rcspec1 iva comprovação de prejuízo. In caso, o servídor 
teve pleno conhecimento dos motivos cn~jadores da 
instauração do processo disciplinar. Houve. tamhém, farta 
compmvaçàll do respeito ao.< princípios consti tuciormis do 
de~~ido processo legal. eontruditório c llllpla defesa, ocasião 
em que a indiciada pôde apresentar defesa escrita c p!"Oduzir 
provas. V - Em relação ao controle jurisdicional do 
prottsso odDIInlstntlvo, a atuação do Poder Judicitirio 
circunscreve-se ao campo <b regularidade do procedimento, 
bem como à legalidade do 'alo demissionário, sendo-lhe 
defesa qualquer incursio no mérito admlnlstratlvo, a fim de 
afair o gr•u de çonvcniêocia c oportunidade. Precedentes. 
VI - Descabida a argúição de nulldadtt quando o "writ" é 
impétr•do como forma derr.ldeira de insatisfa~ão com o 
conclusivo desfecho do processo administrativo 
disciplinar. VIl . Recurso desprovido. RMS 20481 1 MT 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA 
2005/0130075-0 MIN. GILSON DIPP QUINTA TURMA 
DT JULG. 17.8.2006 OJ 11.9.2006 P. 316 

Enfim, a fumaça do hom direito. lnsita ao pedido de 
liminar não se pertaz J""C"""Ie, afigurando-se a impetração 
mais como uma medida salvadora na tentati•11 de fulminar o 
processo administrativo disciplinar, que culminou na demissão 
da impetrante. 

Com esses fundamcnlos. in<k:firo o pedido liminar. 

Requisitem-se informações da indiMi tada autoridade 
co:uoru. 

Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. 

Macapá, 18 de fL'\<crciro de 2009. 

(o) Desembaraodor EDINARDO SOUZA 

~~ 
A( ÃO RE.'>CJSÓRIA N" tiniro OOOIIJIJ-26.2007 .8.0J.OOIHI 
Emhargontr: AI'ITOMO OI."S DE CARVALIIO 
Ad•o~a~u· TARCISO VII.IIENA Ot: S()(I7A 
Embargante:NOR \IA(."I BASTOS \!At"EDO O F. CAKVALIIO 
Advogadu: ANOKtA DINIZ 'lf:KIS ~" IGIJEIRA 
cmahorg;Jdo·O,\LTO, OA CO~TA MARTINS 
Advogado· CO~STANTINO AII(;IISTO TOKK BAAIIIINA 

JÜI\ IOR E OUTROS 
Rclotor DHr•l>•t"J.~dor \IÁRIO GIIRTYEV 

:I!ESPAC IIU 

"V I)lO~. C:IC. 

Cuidam os autos. neste: n>Omento Pf•>C<ssual, de Embargo< 
lnfrmgen1es inl<rp.xtn< por AI'TONIO DIAS llt: CARVALHO (fls. 
12201 1147) e por NORMAC'I BASTOS MACr DO DE CARVALHO 
( ns 1295.'1311 ). atmvts de ""~·· autônomas de: idlnticos loorc:<. 
purém subscnt.'l> Jl"' dif<rentcs advngudos. combatendo o acórdlo 
profcndn por esta ~q:~ fJn1ca que. por maiôr1a. juleou ptoc.:cdentc a 
•\çilo R<>tls<ina n• 000113()-lh 2007 8 03 0000. 1110\"ida por OALTO 
O.• C'OST A MARTINS ' "' d<.-sfavur dO\ ora cmbariantc<. 

C'ons•d~.~randu 1.1 pan1culnndadc de que os embargantes se 
fi1c:ram r~pn:scnl~r 1)0( d iSlmtos causíd icos. lhnc no an. 191, do 
cstalulo mstrunl\!.nt al ch·11 .. reputo t~m~ti\'OS os cmh.ar~os oposlos 
no v1g_ésimo nono d11 substqDemc ao Ua circulaçlo do acúrdAo 
obJ'"sado 

Uc.uan.:. lendo em ronta tambtm (!IIC s3o cahivcis. eis que 
mlcrpl..,tos em sede lk açto rtsct.wna qut, por ··dceisum·· nao 
Ufl6111IDC, {UI j Ulgada proo.·c;kntc 03. pan e CIU fOI conhtt ldll, A0,\1 fT0 
OS FMB,..RGOS INFRI:O.Gt:NTES. nns hm1tes do voto vencido e 
qut: se rre1en<k ver pn:ultccr, c determino 11 remessa dos autos fi 
Presido!nda. para o sorteio lln relator, sugcnnün a txclusAo apcna~ 
dos prolaLorc)ro dt\ voto con~utor c llu vencido. por se: I ralar de r~urso 
o ser julgado pelo Sccç:k> l ln ica, com a panic•poçllo de to<Ju, '"'sete 
UHC"3nlo. 

Mncort. 26iO:!l200<l 

D<KmhorJ1odor MÁRIO Cl.RTVI:V 
Rei 

Sf.Ç('~ 

~~B~C.Ól!QÃQli 

1/AflEAS CO.I!P..t.l.r.~:.®i.I::Ul: . .<l.~Ac. ~ 
· lmll<!!..onlc F.OIIAROO "6o,<; S...'ITOS fA\'ARE.<; - Paciente· 
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M.-'RIO DA SII.VA DIAS- Aut.Cootora: JIIIZO OI: DIREITO 
00 TKIBl::-1,\L DO J(JRI DA <:mtARC.o\ DF. MAC.o\PÁ -
Relator: Desembariad..- Dt'lci.AS EVANGELISTA 

!M.I;tuA '"CO.\"STm<C:IOXAL- HAB~ CORPUS
I'RIS..\0 Ht FLACR."NTt: - MAUS ANTECEDt;NTF.<; -
GARA:\TIA DA ORDE~I PlBLICA - CONSTRANGI.\IENTO 
ILEG.U - INEXJSTt~CIA. I) A olusio""' ankcedtntes ganh .. 
rtlevAnc1a na ovoliaçlo da necessidade de ~uardo da ordem 
publica. uma vc. que nio "' pode negar o ovalioçao a respeito de 
antc::riores cfl'\·ol"irncncos dt~ rál com 0: criminalidadc: a gerar 11 

n.:c~•idade de: acautelonoento da pr<>prio sociedade. 1) Nio h:i que se 
falar em constrangimento ilegal se: a pri.<iu foi efetuada rm OJt!l"lllll< 
delito c sua rnanutenç;lo encontra guarida •• ob<eovAncia de algum 
r<:qu isilo do art. 311 dn Código de l'roccsso Pcr.al. 3) Ordem 
denegada ... 

~O • Vistos, relatodos c di>tutidos os presentes 
autos, n St:C(,:ÀO fiNICA DO EGRÍ:GIO TRIRlJ'IóAL DE 
JIISTIÇA DO ESTAI)() DO AMAPÁ, à UNnimldade, coohcceu da 
Ordem c, no mérito, pelo nu mo quorum, a denegou nos termos fJos 
\'OlOi prufc:::ridos •• 

&Bf4SCOifUS N' Q001421,89.1008J.Ol 0000 l •\r N'IJ.ml 
lmpett:IOte: CICI:RU BORGES BORDALO t OI:TROS -
I111CICnte: RE~AN CRISTIIIA:-1 AGIIIAR M,._CIEL- Aut.Coaton~ 
JIIIZO DE DIRF.ITO OA 2' \ 'ARA t'KI.\IINAI. OA COMARCA 
DE !1-IACAI'.\ - Rdalnr Oesembargodor lOINARDO SOLIZ.-\ 

t:MJ:riTA. " HABI:AS CORPIIS -COAÇÃO ILEGAL -
A:"ÁLISE DO CONJl'NTO PROBATÓRIO. t) A vi.t do habeas 
corpus se pr.:sts open;~S peno prevenir 0\1 estancar constrangimento 
•lqal 6 liberdade: de locomnçlo. Nao to meio adequado pora exan10 
de J1rOva t 'ltnficar se o pac.:icnlc ~ou nlo o autor do dclihJ. l) Ordt:m 
denegada " 

M::úi!.DA.Q •Vistos. rrlllados e ~iscuc ido< os presentes 
nutos. a SECÇ,\0 ÚNif".A no EGKl:GIO TRIBIJN.-\1. OE 
JI ISTI(:" 00 ESTADO DO AMAI' Á,' unanimidade. tonhl:l%u d3 
Ordem e. no m~nto. pelo mesmo quorum. a denegou nos tcrmus tln 
voto prufaido ro:ln Rclnlor • 

HA/lt:AS CORPUS~ Q00!00;51J008.1J.OJ,QOOO (Ar, N' ll 'W 
- Impetrante: JÁ)IISON NF.Y MENDES MONTEIRO - Paciente: 
JOSt LIIIZ DOS ANJOS - Aut.Coatora: JUIZO DE OIRF.ITO 
DA VAR.o\ ÜNICA DA COMARCA DE OIAPOQl'E - Relator 
originálio: DES. llÓC LAS EV."NGELIST A - Relator desi~nado. 
MI:LLO CASTRO 

.EM]';:'-T.o\ " IIABE.o\S <:ORrt iS CRI)IE Ut: 
RESI!il"lNCIA CITAÇÃO t:OITALIC:IA NÃO 
COMPARECI.\tl::vTO DO PACIEIIiTI AO t"ll.o\MAMF.I\TO 
JUDICIAl. • PRISÃO PKEVEI\"TIVA • Al•SbCIA DE 
fi ii\ IJ.\M EI\'T.o\ÇÁO. OKUUI CONIIECIOA r. CONCI:OIDA. 
I) A pnslo preventiva n~ Jl()de sc:r considcratl• ~ncia lógoca t 
uhn~atório da revelia do réu (art. 366 do Cl'l'). s.:ndo <.,igidos os 
r<QUISitos, deYidoniCflte dt:mon.<tr.odos. do art 312 do CPJI. momo 
potquc, ain.J. 4uc condeoodo, e possivcl <(Ue o pacientr venha • se: 
bcnefic1ar con1 ' pcn».) mínimas e rqimc semi·..bcno ou aberto. 
suhslituldas por restt111 v1 de direitos: 2) O.dc:<n c:onhecida e 
C<lf1Cedid3 -

~Q "\'Isto-. relatados e diseulidos os presentes 
nutos. a SECÇÃO (" ICA I)() EGRf.GIO TRIBl~AL 0[ 
JI ISTIÇA DO t:STADO no AI\IAPÁ,. un11umidlllic, conheceu da 
Ordem t . no nlérrto, pclf maicwia. a concccku. nos termos dos votos 
Jl">fcridos, venctdo o l.lcscmbargador Dôglas Evangch>Lll. Red1girá o 
acórd:lo o Oc>embargodO( Mello l'a>1ro. • 

JM.6.EdS CORfUS 1\~ OOOI0$-73,1(!08.I.ll.lJJH!l)..(A<. ~ 
- lmpetronte: t:Dl:ARDO DOS S...NTOS TAVARF-<; - Paciente: 
MÁRCIO ROI'IILLE 0[ FREITAS PERI::IRA - Auo.Coatom: 
.ll il7.0 0[ DIREITO DA VA R.o\ DE EXCLJÇ0t:S PE~AIS -
RelatO(. desembargador MELLO CA~TRO 

~ "IIAREAS CORJ'US • EXECt:ç Or.S PENAIS 

• ó"EMORA INJtiSl iFICADA :'IA AI'RECIAÇÁO DE PEDIDO 
Dt: PRI:l>TA(,:ÁO or. TRABALIIO EXTER:-10 • OKDt:M 
CllNIIF.CID.o\ 1: PARCIALMF.NTE CONCEDIDA. I) Coostitui 
direito do Paciente obter o pronunciamento judicial c001 • máxima 
bowidadc: JIO«Ivel. nAo podendo fi= indtfinidmnentc • 101;rcc do 
arbltuo estatal. con<tituindo dever do Mavistnodo velar pela riptda 
soluçAo do litr~10 c hu~ supnr cntra~·cs q»e cunlributm par~ a 
murosidade procc.sual c inviuhilinm a pr<s~~Çilo Jurisprudencial em 
pruo nuo:ivcl: 2) O<dato conhecida e cnncedida &m parte. apenas 
para determinar on juizo do uc.uçio que oprttie c decida o pedido, 
corno entender ck dirrito. lrndo em \'iSla tt alegada cxis1l:ncia 6.: 
(lfeju l70 tiO direito de IOCt>tnOÇâo (k,) p.1CICiliC', dccmrt:nlc da dtmotO: 
da IIJIO:Ciaçllo do pleiteado h<:...,focio:· 

M:ÓBI.tlQ "Vistos, r<:latado< e ~iscutidos os prcs.:mn 
lkltos. a St:t:(,:ÀO (JNICA DO EGRt:GIO TRIRIINAL DE 
JltSTIÇA DO t:SI"ADO no AMAPÁ. i unanimid.>dt. conheceu do 
Ordrm e, no nltuto, pdo mc::smn qu"'"'"· :1 concedeu. em pane, nns 
tCrfOO) cJus \'Of.M proferidos.·· 

/.U6EAS CORPUS :S' OOOI~Hl,2008,8,03J!QOO IA< N" IJ~~~ 
- lmpetranle: WilSON I'AlJLINO DA SII.VA - Pac;..."rllc: 
WILSON PAIJLI'\10 DA SILVA • Aut.t'oaton: J UIZO OI: 
DIRI:ITO DA \'ARA OAS EXt:CUÇ0ES PENAIS • Rtlator: 
Oesembargador .\IELLO CASTRO 

~ "IIABEI\S CORPUS • IN<:IDENTE EM 
t:XECIJÇOF.<; PEI\AIS ADMISSIBILIDADE DA 
Ul"ILIZAÇÀO SUBSIDIÁRIA DA ORDEM EM 
SIIBSTITUI(,:ÁO AO AGRA\'0 t:.\1 f:Xf:CilÇÃO • 
CONCESSÃO Ut: SAlDA Tf:MPORÁKIA • COMI'F.TtNc:tA 
EXCLUSIVA 00 Jt:IZO DAS EXEC:UÇOES. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA - ORDJ::M P'ARCIALMEIITF. CONHI:CIOA E 
DEN I: v A O". I) f,;oe Tribunal tem se posicionudo no sentido de que:. 
~ obs1a11te a pn:vis:ln de recurso «J~<clfKO peno coso o:m tdL quol 
scj•. o ogra>o em exccuçlo (an. 197 da lei de Execuções l'l.""!l.li<). c 
adm1ssivel a utili11Ç11o subs1d1Aria do llabca.< CtwpUs cootro dcciscks 
relethas au cumprimento da ~· dada a possibilidade de lesllo 10 
diroito de lo..'ollliX;t.n do paciente: 2) Rclilic.Ua a guia de 
rccolhimcnto. n Slida temporária do esrabe'Jecimento penal, bt'ncfl..:io 
~dado aos condenados que cumprem pena t m rtgin.: scmiaab\.'f1o. 
t •o que se inser<: na compettne11 ~~~ twÕ!Wi• atribulda liO Jui>O do 
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t-:xct.~ na forma do an 66, IV, da Lei de F.\:C:CUÇ<ks r~nais. e 
dcpender:i d:o smisfaçto de requisitos esl8bclc.:idus no< incosos 1. 11 c 
111 do an. 123 do refenda nonna. pn:ctdido da oi11va do Mioistt no 
Público e da admonistroç!o penilcnci:Uill. r.uao porque dcscobido o 
anáJise pela instincia Surerior .scnt que .J autoridade coatora tenha se 
manife.ç.tado a respeito, soh pena de CMstuuir-sc em suprcssâl.• de 
ins14no:ia; 3 ) Ordem conhecida. em porte. e dcncga<la" 

~1\I!A.o .. \',stO!\. n:lnl:tdos c d1scutídos os presente~ 
""'"'· a SECÇÃO i'~ICA DO f.CR~G IO TRIBIINAL Dt: 
Jl iSTI(',\ DO ESTADO DO AMAPÁ. 11 unaninuda<k. conheceu. 
em r artc. da Orden1 '1o mcrito. pelo mesmo '/liUrttm . na pJrte 
~:ooh«idn. a dcnca:ou. no~ rr rmos do v•llu profcndo pck"' · cmincnle 
Relator " 

IM BEA~ COB.fi/S 'i' 000 ~ ~~~~i.2P08,8.JlJ.OOJIJI...(do;,.,KJ_J~~ 
- lmpcrrantc: t:VAI.OO SILVA CUKKEA - Pncicntc: MARIA li E 
NA7.ARt FER."'I\NDF-'\ OE S0 1'7M\ • 1\ur.C'omorn: J l 1l7.0 DF. 
OIIH:rro OA COMARCA Of. PORTO GRANDE • Kt lutor: 
Desembar~ador "'F.I.I.O CASTRO 

LMfd'ITA "HAREAS CURPIJS TRÁFICO DF. 
ENTORPF.CENTES PRISAO l::M RACR.~NTI:: 
REL\XAMENTO • EXI\.\IE i\PK0Fl'NDAUU DA PROV-\ · 
1.\IPOSSIBILIUADE • CONDI('0 t:S PF.SSOA IS F.\\'ORÁVEIS 
DO PAOF.NTE • IRRELEVÁN(' IA · ORDEM CONHECIDA t. 
OE"'I:(.;i\OA I) O cnmc de tr:ifoco de entorpecentes, dado ""u 
critc!'rio pcmtant nlc. em ctue a altvH.h:tde delituosa se pmtr:J i no tempo. 
conwma-se com a só gunrda da suhStiJ1Cia entorp.:et:nrc. nólo S< 

C.\ igmdo. p1ua a sua c:onfigurnçOO, que o H~entc ~Ja preso dê:1u.mdo a 
con~c.ali7.aç<\O do dr~a. 2) f I hntk..•·:'h C•lff'lh P•'' ~).r~. .... uu " '' ,f-.: 
C' i"'~H~t ' 11!~l nl:t. n.l.. • s~ pr .. ·,IJ ao ,·x;urn; iiJ>IHfundan,h• ;t\.\;rca ,1;!. 
pn•,·a\ t"\.tl:l~''"t;w.J~ :•J" nul{•i. ~o."\ •m ,, lin1 d,· !'>\.' ~h:l\:nnin:tr n :~uro;i,, 
(10 (k:lih • r <'ll'to:tCJr, ítin~t;t, v n.: la.\imt~o:ntn J:• l'''~' ~·n tlagmnh: 
IIK.Hfll\:nh.· quando -.:~1:1 n:'M\ 'it" rn~:•'ntra r\!\ c.-;hdt\ tk: 'lt'<lll)Uc.'r 
nulh.tohk. J) F.xist~ncia "":condições pcssooi:-. favoráveis do p81..··knte
como a primari-:d:ldc t bon.~ antcCC'dentes - nàl:• sOO circunstância-' 
g.1rnntidorn.~ de eventuol dirl.!ilu \uhj c:ti\'O a libcnJadc: prcwisória 
quando ocorremo os mou,·os legi•imadores de suõi cnnstriçoo; 4) 
Ordem conhecida c do:m:gnda." 

A~ .. Vistos, rellltados 1.' discutidos os prc')cnh:s 
autos. a SF:CÇÃO Í INICA DO t:C K[«.;IO TRIRIINAL Ut: 
J l STICA no t:STALIO DO AMA PÁ. à unanimidade. conhtceu do 
Ord~.:m c. nu mérito. pelo n.csmo quorum. a dcneg.ou. nns tenno~ do 
'tOlO proft:f ido pdo eminente Relator " 

!MB,.E&.~OOO~(l00(1~..1.51Jl 
- lmpcuantcs: KUili::R AS.~IS E ORLANUO \'ASCO, C!:: LOS . 
Pacicrue: PAI; LO [liDES (.;ARCIA L\Ct:ROA - Aur Co.11ora: 
j {IÍZy Ü[ iillU:l'fO ll.<\ I' VARA C KIMIN:\L E DO 
TRIBJ:ML DO .l t"RI DA <:OM.\ il(A O F. SAN 1',\ i',\ . 
RCLATOR llesembllr\!odcor MELLO CASTRO 

~"HABEAS C.ORI'I 'S · OFERECIMI:NTO DA 
DF.NÍ!N('IA • EXCf.~SO DE PK.\ Z.O · RECEBI~It:!\·ro 
SIIPER\'F.'IIIENT!: CONSTR-\ :'ICIMEF'I'TO llt:CAL 
SAN.\ UO • ORDE \1 OE:'II::CAOA. I) O superveniente rccchimenlo 
da denúncia afa~ta a nlegaçto de n eniUal constrangimento ilegal 
OCJlSiotJado p:ln CXCtSSO dt pratu par.a o seu ofcrccimc:nto. 
Pn:ctdtntes do Superior Tribuno! de Ju51o<;a o: dcsla Egrégio Corte. l ) 
Ordem conhec odo c dcnegoda • 

A.(Ó8.JlÁQ •Vistos. relatndos c dtsculodos "' pr<sentes 
autO>. • SECÇÃO l iNIC.\ DU f.G RtG IO TRIBUNAL DE 
J I'STIÇA DO ESTADO liO AMAPÁ. 3 unanontidade. conh<ecu da 
Ordem e. no n,.;ritu. ptlo mesmo quorum. a llc:ncgou. nos termos do 
voto prof.:rido pelo crn inc.:nte Relntor." 

IMBLM...CORfUS 'I' 0001~-~t.UJ.JH!PO !t\c. N' 13.HOJ 
- Impetrante: AFONSO I S~IA!:L AI.VF$ RENTt:S Ot: SÁ . 
Paciente: LI I(.' AS PF:Rf.IRA FIC I 'I: lRI::OO - Aul Cootora: JIIIZO 
DE DIREITO O,\ 2' VARA CRIMINAL DA \.0\1<\RCA UI: 
MA\.APÁ- Relntor: l:>.:scmhargador llÓC LAS EVANr.F.I.ISTA 

jJJ.f.ST ~ "IIABt:.~S CORPI IS PRISÃO F:M 
f LAGRA NTr. MANI.H:NÇÀO DA SECRI::GAÇÁO 
CAI'l'Ew\K • PRt:SERVAÇÁO UA ORDf.M Pl'BLIC \ . 
\.01\\' I::NI ÊN<.: IA DA INSTRitÇÃO C.KDIINAI. . NEGATIVA • 
DF. AI ITORI.\ · LIMITES DO WRIT • ATRIBi tTOS PF.<;.<;OA IS 
DO PAC:IF.NTI:. I) 11f\.'SCfl l•'> os requisilos dll posao prcvcntiv3, nos 
ttmlOS do an • .3 12. do C'PI'. espx1alnu:nt~ il garilnt •n da ordem pUhiM.:a 
e con..,enitn~l3 da. in~lruç.Ao eriminaJ. docabid:t ~ a ôlltg&Çio de 
coostmngimento ll..:e.al. mormente se a pn~ dc::concu de flRgrantc 
cklito 2) Os estrcllos lmu t~ &.1 lrabcm corplM ni\o se Pf~lam para 
d•scuhr matérut ~t inente ao call\po de: pruva J) A jliiUUUII.'c.lat.h:, no;; 
bons anteccdcnlo. a rco;;uiérK:in t o traballkt) fixfK nGo ~i'lo. por si s(>). 
imrcdm\enlos t\ manut~nt;llu da rms.oo c•·utte lar 4) On.Jcm dene!!'ada ·· 

AC.óBDÃQ .. Y•stos. rd ítla..!n'ii c discurtdos os prc.:"-t'nlcs 
ototCl', a SECÇÁO IINICA do E(; Rf.C IO TRlB( .:\.-\L OE 
J I ISTIÇA 00 E:.''TADO DO A~IA I'ti. , (I unanlmldad<. conheceu d3 
urdem e. no mérito. p.:lu •ncsmo quorum. a denegou, nos 1er111os do 
vo1o pmrt:riOO pelo Relator." 

ffABf:dS CQRfUS tj' OQQlli~llJ.~OOOO ~..51.'11 
• lmpelrantcs: <.:ICERO DORC F.S BOIWALO J(INIOR E Ali LO 
C:\YO llf. LACERDA MIRA - Pocoentc: Kll.SON BELO 
GIBSON DOS SANTOS - Aut.Coalorn· JL:iz.o OI: OIRF. ITO DA 
VARA DO TRIIHINAL DO J ÚRI DA COMARCA OI: MACA PÁ 
- Relator: L>tscnrbarl!"dor EI>INAROO SUI•7.<\ 

l:Mf.'>TA ··PENAL E PROCf.SSI'AL PEN.\L. HABEAS 
CORPUS. r RISÀO PRE\' t:NTI\'r\ . IIOMI<.: ÍDIO. l::XC ESSO llF. 
PRAZO. DEFESA. St:NTENÇA DF: PRONÚNC IA 
rROI.ATAOA. l l NAu wnfogura excesso de prou na formaçllo da 
culty.t, Mtrnso que dcrorrc d» cumplcxidDde do ti:i1o ou ensejado pela 
própna <kfcsa. sem culpa ou rcsponsabohdlldc do Jui> e/ou do 
Ministtno Puhhc., 2) ConrornJC cntcnduncnto sumul3du do STJ. nào 
hli falat em con$trangi~nlo il~ por eJu;~~o dt prazo na IOmlõiÇ:lo 
da culpa quando pmlatada ~11tença de pronUncia. J l Urdem 
<kn<:~ada. " 

~O "Vistos c rclalaolcos os nu tos. o SECÇ.\0 
t"'\ ICA DO I::C KÉGIO TRIBIINAL Ut: J I ISTIÇA 00 EST:\ UU 
DO A\1APÍ. , ó un o.nirnid~. cunhcce:u do wrlt c. no mt- riln. dc.."1lt!!Ou 
a ordem. n~ lermos do \'Oio profendu pdH Rela tor:· -

/M..IlEdS CORP!If \" 000!4!\!i-n2008,8.0J.OOQQ !<\c N'JH7~l
lnoi)(Uanle<: JORC l WAGNF.R COSTA CO~IF.L_!:~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

EMMANliEL UANTE SOARI:S I'EREIRA · Paciente: 
MA:'\OEL Bt:NEOITO C:OST A PANTOJA - Aui.Coatoro: J IJÍ:t.O 

DE OIRf.ITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AMAPÁ
Relator: De.«mbarglldor l::DI~AROO SOUZA 

.LMEJ!i!A "P ENAL E PKOCE:."-~IIAL PE:'IAL. HABEAS • 
CORPI IS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCF.SSO DE PR.<\:tO. 
ENCERRAMlNTO. INSTRI:ÇÃO I'K<X :E:."-~J:AL. I) Uma vet. 
cncerrnda a fase probalôria. :) alcgnçlo de CXe<>~' de p rt17P encomra
·"c. a todíl cvJ~OCn1. supc.:radJ. consoante entcndrmcnto con.-.ignado no 
"nunci:t<l<> da Wonuota 52 do STJ li Ordeno dcnel!llda .. 

â._C.Ó.RUÁQ ··V•stos. r·clatadf* c disculidos os presente~ 
autos. o S I;(.'ÇÀO l iNIC.\ 00 [ GR[GIO TR !Bli!\.~L Ot: 
.II IST I('A 110 f. STADO I)() AMAPÁ. 6 unaninudade. conheceu do 
Ordem c. no ml!rilo, pelo mesmo quorum, a denegou nos tennM do 
voto pruiCrido pelo Rr latOf ·· 

~Q.IWJS N° OOO IG~?- 11 ,~3.0000~~ 
· lmpetrnnte· C IIARI.LES S.~ LES IIOKDAI.O - Paciente: 
ROBSO" AMOitAS DF. SOl iZA - Aut.Coatora. . . 11117.0 DE 
DIR F: ITO DA TER<.:t:IRA VARA CRIMINAL Oi\ COMARCA 
Ot: \1.-\ C..\PÁ- Relator !Xscmbarg3dor MÁRIO C IIRl'\'l::V 

~A.. "PROCE:.'ISO PENAL - 1/ub<as Corpus -
r-rido r m Oeer•ntt- H.rquisiln ••ttoriu<.lor de prisio pre\·enfin 
- Aus i ntia - PMclt nlr prlmjrio. cnm rn idf ncla no distrito · da 
ru lpa t Ofupeçlo 1íci11 - Ru guardo da ordt~n públin n!tio 
j•~Hifiudo t m rato concrcoto - UbtnJadr pro, ·i.sória -
lntkrnimC"• to - Constran, imuln ile-gal roafi~urado - Ordr:m 
con<rdid• - I) Por r~ o do que disp.J.: o par.igrafo único do an. 31 O. 
do C6<hgo de Pr~.HXss:o Penal. ausentes os requisitos autori1adores dn 
pri~ pre,·enti\'0 c tratant.k).Sf' de rÓI primârio, cnm rc:sidCnci3 faxa 
nu lla~1ritn dn culpa e ocupaçoll) l icita, impõe-se a concessàt' da 
liberdade J)fn'f is6na, mOtmcruc quanc..lo a conduto criminos3 n:lu se 
m<"«lra fl<>ltncinlmentt orcnsova á ordem pública · 2) A alus~> a 
necessidade de: garMtir a ordem púhhc3. sem demonstrar rato 
concn:to no qual se escore 1 conclus:lo. nào ~ervt de empecilho ã 
conccssau 1.k li herdade pro\ isona - J) 1/ub~a.'i corpus concedido ·· 

M1llil!;:\.u "Vi>tos c relatados os auto,, a SECÇ..\0 
l 1NIC.\ 110 EC Ki:(; f() TRIIll 'NAI. UE.IIJST I(.-\ 00 f.STAOO 
UO :\ \ ·1,\ p,\, rcun1d0 t .\tlaurdinamuncnte. conhc<Xu do habeav 
corpu~ c cnnccc.Jcu a ord~1n, tudo á unamm1dadc: c nos termos do voto 
proferido pelo Rcl;uor .. 

/J.d./li,dS_CORPl!S V ' 0001720-66 200UI)UIOOU fAc N' 13,576J 
- lmpctr•nle JOSÉ llt: RIB.\MAR LAUKE - l'acicnre: 
Rf.\EDIT A DE :\A7.ARE COMt:S BAT ISTA - ,\u! C'oatora: 
Jt:llO l>E !HHEITO llA I' VARA CRIMI.'i,o\1. OA COMA~(A 
DI~ I.ARANJ:\1. 00 .lAR! - Rtl•lor· Dcs.:mbat~odm EDI'>AROO 
S01 '7J \ 

~ • PF.:\ ,\L 1:: I'KOCESSI 1AL PF.NAL. HABf:dS 
CORPI'S. TRÁfiCO DE DROGAS. t:XCESSO DE PRA7.0 . 
RETARO:\MF:KTO. CIII.PA. DEFESA. IN~IKII('.:\0 
I'RUCESSIIA L. I) lnexii!C conslfangimrnlo i Ioga! por excesso de 
pruo na •nsttu.;~u ..:riminal qu:tndo o CX\."C~'" C prO\•ocado pela 
dcfc,a. 'x l'l do CnUIK'I3du da Sim1Uia b4 do ~Upfrior Trihunal de 
Justiça. 2) Ordeno dcncGnda," 

ACúsp.\o .. Vio;tos. r\!latados ~: d1scutido~ os presentes 
auto.<. a SE<.:ÇÀU ÍINIC:A DO EG Kt:GIU TRI811NAI. DE 
J l ST IÇA DO r.~TAOO OU A\1.\PÁ. i1 unoninoidadc. conhcoo:u da 
Ordem c. no mCriro. pelo mesm~qumum, a dcnesou nos termos Un 
\ 'Oto profcridtl pcltl Rd :uor .. " 

1../A B.EIIS CORfUS 'j" OUO I47~~l!U!J!.l!!L(.~ç. ~ 
- ltnpetrante· FR·\~CISCO DAS CIIACAS FERREIRA fEIJÓ -
l' sci<ntc f:VY.RALOO t'l:: ft KEIRA SOARES • .'\ut.Coatora: .11117. 
UE ll iREITO DA J ' VARA CRIMINA L D:\ COMARCA DE 
MACAI'ÁIAI' - Relator. Desenobargodllr C. .\KMO ANTÓNIU 

~~ " I' RUC[.<;.<;(IAL PENAL. 1/ABEAS CORPUS. 
(.'ltSTÚDII\ C.~ I'TEL~K. (.;ARANl'IA DA OROI::M PÍIRI.ICA. 
PRIMARI I:UAilE. RF.SIDf:NCI:\ E l::MPRf.CO FIXOS. I) Para 
3 decre~açAo da pnsikl cautelar bMtam a c>.iMCncin de matcnalidadc.: 
do Cflmt e 1ndic10S s uriCI(OI~ de l'IU10f'tft, bem C()ffiQ :t rm:sença de Ulll 

dos '"~u1sit~ elencndos uo an 312 do CPY_ 2) A pnmaricdnde. 
rtSid~QCta c emprego fixos. por SI sós. nau af:tStom a possibilidouJc de 
dccrctaçlo da segreg.'IÇao cauldar. dcsde Que adcqu•d:uno:ntc 
fund;~.mcntada c d«n:t;t..Ja por autoridade: compcreme J J Ord(m 
dcncguda .. 

g;QKIIÀO "Vi.<ln<. relntndos c di>eutidns os presentes 
autos. a SF.CÇ,\ 0 l 'NICA DO f.C RÊC IO TRIBl 'NAI. DF. 
JLSTIÇ:\ DO F.ST AOO DO i\ \IA PÁ, i\ unonimodadc. cunhoccu da 
Ordem c. nn mérito. a denegou. nu~ h:nnos do voto proferido relu 
eminente Relator." 

f..l.il!L.:JS..D)RP~8.8.0~~JMJ}J 
- lmperronlc. RONNF. VON OLIVt: IHA DA SII .Vi\ - l'acicnlc. 
ROS;\' t: VON OLIVEIRA 11.<\ ~ILVA · Aut.C'u:ttora· .! rtZ. 0!: 
DIREITO liA V1\R.\ DE F.XE<.:liÇÓt:S r ENAIS ri.\ 
C0~1ARCA nt: MACAI'Á - Relator: flesemborgador CAR~10 
ANTONIO 

~ "EXF.CII(:,\0 PENAL. 1/ABEAS CORPl/S. 
PROGRESSÃO Ot: Kf.r. IME PRISIOSAL. REQl'ISITO 
Sl iRJ ETIVO. FALTA r.RAVE. I)ConS03nl<oan.ll2dal.cidt 
CxccU\ÕCS Pennis. para qw se pmc;ihilitt o progressão 30 regime 
menu~ gm\·oso. t'<Í!(·sc qui! o p!M:icn te tenha cumprido. nn minimu. 
um 1/6 (um scxtol da pc:na. além de OS1c:ntar bom componamcntn 
carccrãnn 2) Se. dumnle o período de rcssocmlizaçt\o. comete o 
rcxduc.J.nd•l fill la disciplinar p.ra\.;. n;lu h:i como COOS1dcn\-lo apto a 
obter fi pr~)~'l de resimt, Ol01111CIIt~ )C! Cu1 atec;lado pelrt dan!IOfli\ 
do> IAPEN as condi\X)cs dc<favorh,·eis para a concts<lo do bcncficoo. 
J l Ordem den<JllldA • 

~O ••Vislns, relatodos c di,culidos os presentes 
autos. o Sl::C(,;Á() ÍINIC.A 00 EGR[ CIU TIU BI 'NAI. Df. 
.HJST IÇA 00 t!.1 .,\00 OU AMAPÁ. à unaninudadc. conheceu da 
Ordem e. ncl mCrito. pelo nK:'smu I{UUrum., a dcn~gou. nos termos du 
\'O IO prol(ndo ~lo cmint ntc Relator.·· 

lJ.dREAS CQBPUS N' 000!477-2~.2008,8,0J,O!I.(!!l1ót. N' .l)..mJ 
• Impetrante· LlllZ. AI'G LISTO nOS SANTOS I' INIIF.I RO -
Paciente: CEZÁRIO HARBOSA KODRICI 1F.S.....f._U11'rKO 
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Aui.Coaun: JII IZ. DE DIREITO DA VARA Í':'\IC.A DA 
COMARCA DE FERRF.IRA GOMES - Relator: L>tscmbarg3dor 
C.\ R.\10 .<\:\1'ÓNIO 

t.MI:.mâ "PROCI:SSI'AI. Pf .'IIAL. HABE.~S CORPUS. 
C.IJSTÓDIA C.\IJTEL.AR. EXCI:SSO DE PRAZO. 11 O prazo do 
art. Jl l du CPP nllo c ah<olulo. Vcrifoca<lo que o retardo no 
encerramento do instruçllo p~•uaJ dependeu de: fatores que nao se 
pode atrobutr "" jul>o indicitado co:uor. nao hê conslr;mgimenlo ilegal 
a ser debelado p.:ko trihunal od qu~m. 2) Ordem deneGada." 

ACÓKI),\0 •Vistos. relatado< c discutidos os prOM:ntes 
auhos. a SECÇ:\0 Í INICA 00 I::GRÉCIO TRIIIL!Ni\L DF. 
J USTIÇA DO ES I'AOO 00 AMAPÁ. 3 unanimidnde, conheceu do 
Ordem e. no mt rito, pdu mesmo quorum, a dt::negou, nos lcnnos do 
voto profctidn ptlo emiru.:.nh: Relator: · 

IMB~CQJJJ!1/$ N' 00014!!+17,20Qft.8 03 0000 !Ac .N.:.IMJJJ 
· lmpelronre· SA\DRO UtiLIO Ot: SOI!S .... COMES - Paciente: 
ALf.X MONTORI L DOS SANTOS · 1\oi.Coalora: Jt:IZ. DF. 
ll iKEITO DA J ' VARA CRIMINAL E DE AI:OJTORI,\ 
MILITAR DA COMARCA llE MACAPio./AP - Rt lalor. 
Oesemhargodor CARMO A:'\TONIO 

f.ME.J'fl:A "PROCESSI IAL PENAl- HABEAS CORPUS. 
PRISÃO F.\1 FL\GRANTE. C RIMI: MII.ITAR. NOTA DF. 
CI'LPA. PRIMARII:UAOF.. RESIDf:.'i<.:IA f. EMPR!:GO 
FIXOS. I) Eneonlr3ndr>->e formal rncntc perfeito o auto de 
prisllo em flapunte c dernoorslradns os motivos quo: j u.,.ificarn a 
manutel\çAo da cun~niç ao cautchu du pacienle. nao hã se faJar tm 
conwaogomento ilepal a ser dehtlado. l ) A nota de culpa nllo inlcgra 
o auto c.Jc ~isao em tla~n te. ~endo que C\'al tuais ddiciénci1s ou 
irregulandadc.~ que conhvcr n;lo refletem sobre u referido auto 
fl~inl. Jl A pómariedode, tesid0:nci3 e emprego rL"lS· pr>r si sós, 
nilu :of.'ISI001 a possohil idade de dccr<laçilio da sevc~açan cautelar, 
desde ~uc adequodanoente fundamentada e dtcr<t3da por autorid3de 
competente. 4) Ordem denegada." 

~Q " Vistos, n:la!lldo< e discutodo> '" p<es<nles 
autn<. n St:<.:(,;:\0 Í INICA 00 F.CRÉCIO TRIOI INAL DE 
JL'ST IÇ~ 00 I:..,,.,\ DO DO ,\MAP.\. o unanimidndc. conheceu da 
Onlr:rn l!, no mérito, rx:lo mesmo quorum. u denegou. nos l.(rmos do 
\-OI O ~roferido pelo cnunc:nte Relator." 

IJ.4JJE.t!.5. COR!' V$ i'r OOQ.U;H· 27.2008 H,OJ .• QQ!!!UA.L.K.l.Mlli 
- lrnpctrantc: SIUNE\' i'iASCIMI::~TO COSTA - Paci,otc· 
CARLOS AFONSO CORTES S A7.ARt E CARLOS 

ALEXAF'IDRE SÁ 'IAZ....Rt- Aut.C<hi!Ora: J lJI7.0 llE DIRUTO 
DA VARA ÍINICA DA COMARCA DI:: MA7.Ar.ÃO - Relotor: 
Dc.<Cmhorgador t:OINARDO S0111.A 

t;M~ " PENAL E PKOCf.SSiiAL PEi'iAL. IIABf:dS 
CORPUS. F..')fl iPRO. COMI't.T~NCIA. LOCAL OI\ 
INFRAÇ.-\0. DECRETO DE PRISÃO. 11 N:lo .. ndo eompclenle 
para conhecimento e julgamento da açOO penal. nos termos dn lei 
processual, da mesma fotm:l, nao o t . pora • determinação da 
scgregaçllo proYisó<oa dos ocusa<los. 2) Ordem concedida.· 

M:ÓBJ)ÃQ " Vostos e r<latlldos os autos, a SECÇÃO 
ÍlNIC \ 00 EGRÉr. IO TRIBltNAL DI: J IISTIÇA DO F.STADO 
DO ;\ MAPÁ, A unanronidade. conheceu da Ordem c, no mérito, pelo 
m<smu quomm, a conccdt'u nm; lcrTil()S do voto proferido pelo 
Rt'lator." 

REY!SÃO CRIMfflAL N' QOOIJ63.86,2001!J!.OJ.OOOO (.~ 
.!.J.MJJ - l<cqucr<nlc: JIII. IO 00 CAR~IO CARVAUIO n A 
SILVA -Advogado: .10M: \ IARIA DE SOliZ.A BARBOSA -
Rclntor: dcstmbar~ador OÓGL·\ S EVANGELISTA 

.EMf:tiTr\ "PROCESSIIJ\L PENAl. - REVISÃO 
CIUMIN:\L - f'IJRTO Qt.:A Li t'ICADO - PEDI DO DF. 
SIIBSTITIJI(,;,\0 OI:: PENA - Rf.F.XAME OI: fiiND:\~IENTOS 
· A11SÍ:NCIA DA IIIPÓTE.'\f. PREVISTA NO ART. 621 , 
INCISO I DO C PP - INAOMISSIBILIDADF.. I) O ocolhin>enlo de 
prctcns~• n.:vbdunol. na esfera cnnlinal, é medida excepcional , nOO se: 
prestando a rccx:.m,nar fundaml!f'ltOS condcnatUrios lançados no 
dccisum fushcado. 2) Rc•isQu Criminal n:lo conhec:ida." 

AWDÃQ " Vistos. rcla13dos c dL,culidns os presenles 
autos. a SECÇÃO ( tNICA DO t:CKÍGIO TRIRI'NAL DE 
JliST IÇA DO F.~TADO DO AMAPÁ. é unanimid:odc. mlo 
conheceu da Kcvi!oão C.riminol, nos termos do voto proferido pelo 
Relator:· 

/illiO RESCISÓRIA N' po!l0?26·16.2006_,8.03 0000 !Ar .,.. 
.lJ.Sill · AUTOR: JOSt: KIBAMAR CAVALCANTE -
ADVOGADO AI.AN DO SOCOKRU SOIIZ.A CAVALCANTE
Ri::t;: ALMERINOO SOARES LISBOA - ADVOGAOO: 
DEFEXSORIA PÚBLICA· RH.i\TOR: Desembargador MELLO 
C.ASTRO 

~: "CIVIl, E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO 
RESCISÓRI.~ • AI!Sf.NCIA DE I' IU::SSIIrOSTOS 
PROCESSl 1AIS PAR~ O A.IIII7.A\It:NTO • ~R l:: LIMINAR 
RE.JEITADA • OFENSA A COISA J ULGADA F. A U T I:R.-\L 
DISPOSIÇÃO DE LEI • INTII\IAÇ.\0 DO AI ITOR QI!E 
Kt:SIOE NA CAI'ITAL • I'ROCt:SSO QIJE TRA\IITA NO 
INT I:RIOR · I'I'BI.ICAÇÃO APEKAS NO OtÁRIO OFICIAl . 
DA CAPITAL • Nt:LinAOf. • INEXISTENCIJ\ ÓR«.;ÁO DE 
PliBLICAÇÃO Ofi<:IAL • REr. RA !lO ART. 237, 11, 00 CPC . 
AÇÃO PARCIAUII::\T[ PROVIDA. I) A indicaçllo do 
lun<IIUtlc:nto leg•l em que se es1eia a pretensão do autor na folha de 
rosto da pctiçâo Inicial supre supostas nmi~sõcs ~m sua 
fundanl(nlaçlo. m~n ... , porque. a causa de pedir prôxim3 é. tolo· 
somtnte, a coelscqutncia jurídica decorrente da lcslo ao dircilu do 
au1or nao s-: conruncJmdn com n enunciaçlo do disposith·o legal 
pe rt inente nntc: o brocardo de QUC illr:l no\•il curia, o juiz conhco.: o 
direito, l) A ofensa a coosa jul~oda pr.,..<u~ o idcnt idlldc de pan.-.. 
pedido e causo de pedir c:nln: as oçõo:s. n:lo OCM'tndo quando as 
parlC$ di-.crgcm tm rciDç!o ao objeto em litígio: 3) Nas comarcas 
onde nAo houv-:r úfglo oficial. as intmlllÇOcs scr:lo feiras por carta 
res;1strada com av1so de recebimento quando uma das panes ciou seu.~ 
advog.'ldos forem domiciliados rOfa Lfn j ui10. po510 que COilS03Jllt id 

doutrina de ~NTES DE MIRAND1\. "!ora do jurisdiçRo, nenhuma 
fu nção lcm o ju11· é homem comum. sem qualquer parcela de poder; 
4) Açllo Kcsco><iria p.,cialmenlt provida." 

ACÓRDÃO "Visi<>S, n:lalallos e discuttdos os presentes 
--•~, a SE.fÇ.\ 0 ÚNICA 00 EG RF.C IO TRIBl'NAL DE 



Maca á 02.03.2009 

J t 'S"II(",\ 1>0 t::.TADO DO AMAPA, â un•mmod:o.le, n:j cuou a 
prchnunar su-SC1lada e conheceu da Açao Rcsc1sór1a A Onuta 
Procuradoro de Justtça.. em plcnãrio. manifcstmH·c pelo conhccimenw 
e proccd~nc11 da açAo para decretar 3 nulidade 3 pan ir da 1ntim3ç;l.:). 
No mtnro. por mnioria. ft julgou proce:d~1Uc. parclaln~tc. pata anular 
o processo a p3r1ir da inumação de ns I 07 do5: autOs do Processo n" 
I.R2Ml3, nos lermos 00. \ OIO' prof<ndos. >encodos os 
Dcst:mbargadn~ MArio Gurtyev. C'nmH\ Anrómo e Edmardo Souza 
qU\: ajul~a\·am impr<M..,-dcnfc. Prcvnlcccu o 'tOlo de qualidade " 

U..CF.ÇÃO DE SUSPEICÃO 'i• 0001~5ó~Wll8.8 .OJAOJ!O..L:\t. 
1'!:Jl.51l.l - Excopicmc ,\ NTÓNIO JOSt: SIQIIEIRA OA SI I. VA 
- PREFI:ITO IIRNI( 'II 'AL OF. PEDRA BR.~;\CA llO 
A~t.\r,\RI - Advllj!odo Ll11Z RICARDO GO'IIÇA LVES lU: 
.... SSIS - fxceplo PA UlO CESAR 00 V" LE MAI>I:: IRA - . 
R<lato..Uc,.,tnhalgador GILBERTO 1'11\ II EIRO 

L.Ut:.I'Ut\ "PROCESSO CI\'IL F.XCEÇ~O OE 
SI'SPEIÇ~O ,\IISE~C'IA IH. I~STRI \l ENTO OE 
MANDATO COM PODERI' ESPF.C'IAIS NÃO 
('OMIECIMI: TO I ) 11 e>ceçan d< su•Jl<l\':lo l<m COIIOI3Çôc-s 

uuuas que uhrapns~am os lmuh~:, dt: um mero mc•dcnh.' pr•H.'c."'·w:d 
rrucndu cunscqlk'nc•os de- natuJea rcn;al c ct\'JI Assm1. 3 au.sà•~•a 
de UtSirulll(OfO de nH"l<Íido conrc:nndo 00 m:md3Lé.nO po<j._."fO 
espec1aJs ruva aju•7.amcnto de cxceç-Au de '-:U\pcJç:lo impede- C'l seu 
conhecJmcnto. 2) E:ccc.~ de suspeJç;\o nào conhcciJa'· 

A.C..ÕRDÁ.O_ .. Vtsht<o.. rclarMos e d1stutidos o:.. wucnrcs 
""''"'· • SEC(..~O L.'I ICA DO EGRÉGIO I'KIUU'II,\ 1 OF. 
Jt iSTIÇA I)() ESI',\00 DO A \IA PÁ. por maooroa, nau cunhce<u 
da E.,ccç:lu de Suspeklo, vcuc tdo u cminc!nte tkK'mbargador 
Raomun<lo Vales. nos lermos dos •Oius proferidos " 

IIAB[AS CORI'I õS N.• 171 -84.l009JWJ.OOOO 
llop<lronrt :L(CI.o\ MARIA IH IA 0 1:. ·\"DRA!It r. 

J OSi: VICE.'ITE ROCIIA DL\ DRAOE. 
Pacitnt<: RAILAN ~EGR.\OAI.MEIIIA. 
Coolor: Jllf7.0 DE I>IREITO llA VARA 1>0 

TR IBliNAl OOJI'RI 0 0 Do\ COMARCA OE MAC.o\PÁ. 
Rt loiO<: Oncrobo~ador GILBERTO PINHI: IKO 

" ltat~-!!C' de hnb<as \ÃJI P\b 1mpcrr:ldo em fnor l.k R:ulan 
NtgrAo dt ArtdBd~ nurncando como auh•flóadC: coa1oca o Juwt dr 
Ou'""' da V11ra do l'nbunal do> JOn do Estodu du llmap~ que ond<frnu 
o pedido de libc:rdadr proviWfia. mBnlendo :\ pn~r.llo r: auldnr, em 
"inudc da pdlica,. em lese, do dchlo descuto no an1~0 JOfl du Le1 n" 
Q 503197, r/c n an 2" da Lro n• 6 4~1!1200R ean 330, 121. tapul 12'> 
§ I" I do C'ód1~o Penal Bra.<oleuo 

( oosta dos :~urus que o pactcnec fnt prc)o em tlagtant< no 
dia 21 de dezembro de 2008. quando dJrigiu cmhringildo Abordadu 
pvr policitus que vofta,•am de um11 ocorr~ nc'l3 li~• dtrenntnado q.x 
paras.~ o \'Crculo que cundu1ia. tendo ralmcnle cs1ncionado-o. 
l'ort'm, quando os ag""ntcs ~ceram da vuuura. o pac~nte dtu rê c 
fup.tu. atra\'CS1.1ndo vtnas \'la~ pn~frrcnc1ais ar:C 31ropelur, "" A~ 
Diógenes S1h·a. duas pessoas que c.qnvam em uma nwlo. tendo dadO 
causa a mone de Lma de-las c cau_,afldo gr.:~\·es lesões na oulrd 

:-lanou em SUliS r.wlcs que foi fonnulodo p«lido de 
lihtrdnde prO\ isona, eis que nào cs\a,·am prcscnres ns htpQtC)C') do 
un ; 12 do Código de Processo P~.·naJ. 1cnck• ,, Ministério Publico se 
manil~bdo favoravelmente â sollma do pactcntc F.ntrctanlo, :. 
autundadt nomeada cootor~ m:antc:"t a pnsAo cauedar, em OJ)OSI~4o 
ao pareur ~11msrerial. &.\l\(\'t:rando, tm slntcsc t:'ifar presen1c o 
d amo1 públu.:t• 

AJcmai.s, aJega que o pacien1e t pnnlAno. ptl'\ .. utdot.u de: 
boM antcccdcntC\.. ~lém de uabalho hcrtu e res1dtncta no c.h'\lniO dõ' 
culpa. requi~lltl) qu~ tnlendt 5Ct tu rtCICnld ()3f0 r~\'Oitlt\.:.0 da prt~au 

Apos dt)senar BCerca do duc:nc.• do pac1ente a IC:tJlun!Jcr 
ltOS temlos do pmco)O e1n hberdad~:. requereu a concessão hmmar da 
Ndenl obJtttvando seja ocptd1do o comp(tcnte aJvora de '§Oitura ..:, "'' 
mbtto. que SCJI CCNi tim\lld3 a hmtnar def.:udJ 

lnfonnaçlks ru~tadas peJa nulumJadc nnm~3da cnatora 
alinnando n:lC'I ter v1slumbrado nt.:·nhun\11 lupó1c~c.: J c llhsoh·tça<> 
w mariL uttlt 7:.tndo os prOpr1os argumc.'TIIOS da dectsào que.: tntlt:fcriu o 
plci1o 

Kelatad•"· ~(()a dectdlf 
0 Impetrante iu.,lc:nl:t. tntCUtiii\Cnlc, em Ml~ nllÕ(S, qiJ~ 

nau d tan:Jm prtscnrcs os prcssuptl$tos necessàrtos par.t nunutençêo 
da custo..lt" cautcl:~r. e1s que n r .u:i.:nll!' seru1 pnmárk1 r~..:rccria 
&11\'•da<k llcua c rcsidma no dl)ltttu cb culp:l Devo rcssatw: que n 
ma1tna nJo gera m310r~ mda~açôt> 

Conft)01l4: l"\rtentilÇ4o p3..:tlica de nonos Tribunal, a 
alegn~ d..: Pflmarirdade, Ml\ •i..ladr hctt3 e restd<oc1a lha dn 
cucunstãncub que. por s.i <t-s. n:\o autuuanl .t wnccssoo do b<:'ttt. lkt,l 
~~, .. c -.en11do sAo munll.:'m' O) julgados de UO)\:t Cone de Jui l"a. 
\ '!.!)JntO'i 

llhllEA~ (ORPliS PRI~tAKI~I)Af>r BONS 
,,,._ rECH>t:" TES r RLSII>Í:~CIA fiXA. l'IKCL.NHÂNCIA~ 
Ql F POR ~I SÓS. NÃO AUTOR IZAM A l lllfiHA~'À() I)() 

PhC I'" ll - IINÀIISI r>E PR(J\'<\~ · I\1POSSII~ILID <\UC. I) 
tlon' aru«:edtntcs, pnmaned:.d~ e res!d'l!n~t3. Jh a n:ta s."'o. pof 51 só:t. 
em.:un.-;ràncHt.. suficu.:nt"~ a ~ssAo da ordrm dt habeas corpus. 
q1a!W1Uu p~tntts outn'h requiSitOS para mJJlutc:nt;lo da cus1Nf1a. 
tum~ fl<'r C\tn>plo a IKC<'S>I<lad< dt garanli• a Ol'~cm púhhco 2) 11 
es.tr na ..: \Um6nn vm do Hahc:õts Corpus nAo comporta dtloçBo 
proNtona. apenas admtUh·cl na f~t de instruçao d~.~ pmcessos 
rt:fercnh."S a:t ~''\c'li rcna1s 4!m cur)(), r.aln pc:la qual ode ~il ~ f"JSSI\CI 
C\am•nar ~c h.t uu n~ constran~Jmcntn tleg..1l, dtt'Ofll:lllc: \Jc prNkl 3) 
Ordem d~1eptla (TJAP - H(' n.• 1~&4/ ·AcordAo n • 11617 · Rei 
CO'<\T~N 11~0 BR•\Hl"ll . Seeç~ l lnico - 1 1811012007 - ' 
ll~nomc - p 23' 1112007 · f)()[ n • 4 U5J 

Malz:raJ..J a rtlc' .1nc:1a do &~·~umcnhl de ser 11 pn,a.., 
prt \ ..:ntl\'.t dc\1\b:cs"anll c somL"Tllt pos(, l ... d em Cl.),l!l ~>-Ire:~. nossa 
Consti\Ut(ào nân a \otdn c a lcgtslaç.it' pntec$Sual penal ,. \.prc:s"-arncnlc 
a ptrmitc. quando amcnçftda a ordem publica t/(ftJ ccuf\4.'tm•ca 
tun\'CRiênCtA da •nitruç-.~t ~..-nmin.1l c apllcaçâo d;, lct pcn:1l 

A pns1\o cautelar JU'fi f~a-~ t)(h ~n)m;~menm~ dL' C.okndu 
Supt.:nur T nhunal dt JusttÇ~. 4Utu~dn •. ~e Ml(IStfU kiJINU~a n I ~~ c a 
Constnuiçào d3 Repúbli""· fundada ~u..: li.n nao somente '""' g;tr.JJltia 
da ordem públtca. tliantc da pc'rsonaJ Klade do agente c da 1111cn~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

grav14.tu.J.c do crime, n'as lam~m na necusidndc: de ga,&nlu a 
apl eco.çan da lei penal. anle a cxtstl~•a dt: sértos ind1cios dt pmvi,el 
e1•osJo. (ST.I, IIC .\0 J6Y SP. Rcl Min. HAMILTON C:ARVAI, HIDO. 
6'Turma. dc 1.~-02.()7, pub. DJ 19-0J-07, p. J95. Jun.p lnlemct) 

O artigo s• do Leo fedcul n" 11.705/0R, qO< altcroo o art. 
165 d.> Lto l·ederol n• Q 503197. C'Cxlieo de li'insilu Ura.•ileiro. 
esrnbelcec qi.K' con!~Utur infraç:'k1 gravisstm~t .. dmslr sob a inOuCnci:t 
de: t.kool ou de qu.al <jl~r l'IUira subst~ncin ps1coativa que lk11.:nnin.: 
depcnd~nc11" ror sua '"· o art 267 possoo a prcscrcvr1 que 
-qu:dquer COIICCntnlçolô de ákool por litro de qngue suJCila o 
~;(lnduror ás pt:naJid:uies pr~v15t.a.~ nu 1ttt 165"", ou seja. amda que 
1cntu con,umid•J uma quantidad~ pc.:ywr1a 1.k àlcooJ o mO(onsra ~:stará 
'ÕUJCIIU ~ penalidadeS d~SC'fll lS Q3 lc1 

,,. lcgisfaçao nmenor CXIS:II.a :t ncc~ubde ~ ~~t.ul:tmissao 
dC\ nlOtun:,tl a c~ame e~clfico pn10 constataçto da t'mbriaguez. 
~:ntrctruuo. com n ad .. cntu ,.~;t novel lei n <'.Onfinu aç!o do cstad•l ~:t ilil'(1 

podcra ser f~.:"Ha atrotvél\ de outros meK>S. 8SSC\'Crando o lllt. 5•, I V. com 
no•• redoçllo doda ao nrt. 177. § 2". que "a infr~ p«,-isro no art 
16S drs1e C'od•GO poderá ser car.tCientoda pelo agen1e de lr4nslto 
mcdi:tnte 1\ oht:nca.o de outras pn.w~~ em d1re11o :adnHIId:l S.

1 
:.ccrcn dos 

nororios .. iMis de tmb11aguez. c~dtaçll1l nu 1orpur :tprescnt:\dos pelo 
condulur ' 

1\md~ em rtl:.çfto a alc,açâQ dt.· t")laTILTII 3U<õCOit" os 
fC\1UtSI10S auiOru.adur~s da custôd•a C~ld3I, dc'e ser rcssahado. que 
nos actdcnte~ de ttàn~nn com v11 irn ns f.'ltnis n ordem pubhca f(!tta 
ofendida quando a cunduta pro\ OC3 oc<ntuado tmpDC10 nn soctedadc. 
tJado Ctrender ~·r.n •ficn.ti,·amente os valor\!:. rcdamadus. u3dlttindo 
vtlania 00 cnfl'lllOrt:unano 

Nilo se: pod~ nr~tar QIIC IL"SSt upo de dclill). q~ncl11 há 
elcn1emos áponumdo na dm.-..;o:\11 de: cs1ar o pac•enre na conduçAo do 
vete:uJo em estBdo de cmbnagu~ gcr.t eomoç:Jn SN:t31, rcslando deis.c 
fato a necess1dade de garanttr a on.h:m JlÕhh<.·a. tKm como nlo g~mr 
ua sncit.:J~c: )Gnsaç~o de IR\puntdadc. 

() Colcndo ~upcnor Tribunal de Jusloça. maniftstondrKe 
ao.:rca d3 necc,sidade da custódia prevcntJ\'1 para garanur a ordem 
púbhca em decnncncoa de acodcnte de trinsito. <k.'fivodo <lo cun.<umo 
de bebida al<-oólica. em r<cenlt julgndo, fiC 82 427/I'R. ·. de rclwuna 
dn Ministra ~1aua Thc:rc7a de :\ssis Moura. por unaninudadc de: \oOlllS~ 
no sentido de 4uc "a ordem públ ica estaria ameaçada por conl:l da 
probab1hdadc lMJK.YCW !Jt que o motonsta .,.olws..: a cometer tllgum 
cnmc ". 111 ,·erbos. ' 2 Of.C'ISÀO QUE INDEFERE LIBEKt>IIU~ 
PROVISÓKI;\ KEITER,\ÇÀO OCLITIV,\ ~ROBABILIDAt>t: 
llhSEADA E\li:LEM~N I'OS l'ONCRrTO~ \IOOL.S OP~RANDI 

FIJNf>A\1FNTO\ lllÓl--EO:. OCORRCNCI.~ CiARIIMIA DA 
OROCM PI.OIIC A I 1 1 A prollabohdado: de r<olcroç:lc.• d<lili ,o, 
buscada ~m dcmc:niM concretos, asstm como o ntOdi;l cnnm ft•i 
p~.~tpctrat.Jo u lldn.:~ podem ser adn11fidos como fwuJarnt::nlOS tdOOt.'OS a 
manu1ençêo da pn..!,, em flagrante, ~1n1 g::ar:unLa da "rdrm J>Übllca_ 
( \ C'(tstmdo nwc1,.t>S concrctn' c "inLulndos a autonzar a scgrcgaÇàO 
do p3C1C'f\te. nâo hâ COil~rm11JI1'lCntu ilef3l nn mdeftnmen1o do pleno 
de liberdade prov1 sOutl. ,, ordem r úhhca, 11t.-ste sent ido, cstruiB 
amt;rçoda por conta da probabtltc.ladc: concrcl3 de rcilcraçOO deliti ~at, 
( ) t coo-.tdernndo 35 pt.."tuliandades d'l Ca.-.íl c•MU."Tth"\, ;3 que o cnme 
teria !tido p.;flll."tutdlt <m ra.z.lo do consumo de bcbtda alcoólic:t. 1\ 
rrobftbthdad.: oom:rctu de rcttcrnçM del11iv01. :t\nhada a partn da 
M31t~e de elcml!ntos COtk:r..:tn'>. a.''m' cunu' a fonn:1 como se d('U o 
crml\!, [J'ttlcm ~r consHJtrados fundamente» 1dó~ :1 Ju ... lific:sr a 
mcdtda ~utclar'" tSTJ HC 82 4l7tPR. Rc latont ~1in i)U:a ~b.na 
Thettul de ASSIS Muuri.J n!J.l 2008. p 1 ~.05 2008) 

Relnllv3RlCntc as lunnlatc:.!\, c;;l.a:-. YI\UMl ass:(gurar n 1utl'la 
do direito ap:m:nre. quoudo atra"C:s &.la UmM1lin:.Kb pro ... a rnn\.1 fac•e 
~ c\•tdenctem os crut uos clm u:amt:nte adt•adcK dt ap:utnCt:\ do 
bom dt rC ttn tfum~ boní iuris} c: pcu go na ~11'KM'":I (pcnculum in 
111oral 

No pnmdru pressuposto. temos a '·pJausibtlld:w.Jc do 
dirc110··. a C\.ldcnciar;,. c:te i~t~nda de um mlerc.ssc proccssuaJ, a que: se 
con"enctOnou dc'lOmin:~r de fumus boni j uras (fumaça do bom 
direito) No sc~undo. tcm(W ~' c.,.cntunl retnrdamcruo na compos1çâo 
da lide com posstbilldai.Je de perc:cmu:nto. ou 00 próprio processo ou 
de' sc:u obJeto· é aquilo denonunadu de pcriculum in mor3 Somente a 
~'lfl\."UOIIIânCID IJCJScj d OIS pt l'SSUpO~h.)ZIItdmne a IUICin Jimêmu 

Marcelo r rc:trt ~arnpatO ('osua. In A)~tos da Tc:nna !icr:.l 
da l'utcla Anlcc1r:.wla. Juns S1nttst, Jn l\lt e"' 200 1. 11 r.:sp.:uu do 
assunto c Citando llumhen.o Theodoro JímiOf d•t que.: o C:'\:· 

(")cs(mb1'rg•dor .. uu tl.a-otc: de argumentos smgtlos. porém. robusto'\, 
quanM e.ns1na.. em rclaç6o a plau ... ahil•dac.k de dnno trreparàvcl. $C:r a 
mef\m3 avnhnda pelo JUI/, sc~undo ;I) rc:sra-.. do lt \ rc con"cncitnenlo. 
ck modu 4ut n.'\o d1spensc a fwldJJncula to nu moci"aç..'\o de seu 
conhcctmcnlu. m;ts isto dur-sc:--j com mullo R\l.iiOf liberdade dt açAo 
®que na formlk,';\u d.: <."Cf1aa que se c~ 1rc no procc.s.so dcfimhvn .. 

Relator· 
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l't:NAIS OOt:ST.\DO I>OAMAPÁ 

l>t:SI:MBARGADOR I>ÓGLAS EVA);GELISTA 

"EMENTA - CONSTITUCIONAL - HABEAS 

CORPUS- DECISÃO MONOCRÁTICA· PROGRESSÃO DE 

REGIME - EXCESSO DE PRAZO - CESSADO O 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA PENDtNCIA DO WR/T 

PELA AUTORIDADE NOMEADA COATORA - PERDA DO 

OBJETO -. 1) Prolatada sentença pela auloridade coatora . 
concedendo a progressJo de regime oara o aberto-domiCiliar. 

bem como. remoção do d1as de pena, na pen~ncoa do remédio 
heróico. é de se julga r prejudicado o presente wrir. nos lermos 

dos artigos 659 do CPP e 199 do Regimen1o lnteono 2) 

Habeas Corpus julgado prejudocado. pela perda do seu objelo 

DECISÃO 

SA:-IDRO or. SOLZA GARCIA, ad,'Ogado 
habililado, impcrrou ordem de habeOJ corpus, com pcditlo liminar, em 

favor de r.VERALDO MONTEIRO PEREIRo\, que se encontra 

recolhido nu IIIPEN, oom o ob)ctho de ur.1<1ar d«ISio do MM. Juir 

da Varn de Extcuçl\e< Pennos Qll( lhe indefer.u o pedido d< progrc~\0<1 

de regime pan o qual lv j us. estando o pn:so com progresslo pano o 
rrgime abcno domtclllar \ocncida. 

Em suas razões de f. 02/04. o imp<trant< aleKou que 

a autoridade 1nd1gJioda toalllr.l agend•rn sua audttnl:ia admonitória 

para o dia 0.110212009, a qt131 foi n:uradn de pauta prcjudic101dn o 
pnctentc. 

Aduzõu que, segundo o MM Juiz_ por força do 

Olicto n 21 2108. expedido pc:la 6' Vara Penal da Comarco de 

Ananindc:ua. ond~ t requtTido o rt carnb1amcntu ~ rxitnte para 
aquela cidadt. pora fins de apur.tÇ<k> de faro ocorndu em o.a.M 2007. 

nAo foi dc:rc....,.ida a progrcssAo de n:gimc u que faz jus o pac1entc 

Rc.sallou que o falo ocorrido naquela epo.;a 

anlcrior à exoxuç.;lu penal. nllo se COOSIItumdu. os<im, prlllica de OO\'O 

crime, nem ll"..tSnto hã n(l~k:itt de que tenha descumprido oe.thuma das 

cundiÇO<s quo lhe foram impostas para o ry&imc em que cumpn: a 
p..:na~. 

Nenhum documrnto foi Junllldo o inic1al que pudc:s.« 
compm\'11 h alcg.ações do impc:ttaJUc. 

Hnshn.:ntc. rc:queteu, lin1inarmcnte. a ordem para 

que «J• «x>eedida a Pnll!rcs<àn de regime pau o abcrtn dom1tiliar e. 

ao fonal. seja j ulgado tocalmenlc fuvorâvcl o pn:senlc 116/l<'a• Corpu>. 

scndt t txpedida delcrnunaçlQ, ncst~ sentido. ao juizo das F.~ccuçOes 
rena" dcslll comarea 

Á f. OG, a L>irctora d~ Scs.~ao Úmca certi ficou, em 
03.02.2009, ~u< es1e relator, i época. en<:unlrava-se em (IOlO de llri;u 

r<Aularn><:nle att o doa 11.02.2009. c o substitutO imediato, 
Desembargado<, Mello C'astrO. encontrava-se usufrumdo rc.:cs.<n 
forense no período de 28 OI 209 a 13.02.2009, sendo os •uoos 
conclusos ao cmul~"nlt: r>tsembargador M.ir1o Gunyev, sonlerltc para 
exame do pe:d1do hminaJ. 

Em dcc1s1o d< r 07, após co.LSodcrar que a ma1êri• 
adUZida no H(' nOO compona"·a liminar e. mt!imo qll\: a~~int rulo 
fosse. nio haveria como atender o pleito dt) Impetrante. haja "'sc·a que: 
a imcial nlo « f« acompanhar d< qualque< documcnlo 
comprobaróno <los fa~n< olerados. o cmincnlt r>esembargador Mario 
Gunycv indeferi~,.~ 1 limiruar, requisitou 15 ínform8Ç(~ d1 autoridade 
illdlgiloda coatora. no pr;un de 48 (qullefl!ac oito) hora<. 

I Em seguida, abriu vista i Ooula Plucuradoroa de 
Justiça. pnra m'IISSAo de plllcccr ministerial 

O n1csmo autOf ~ua. amd11. c~larcccndo o tema CAnd1do 
ltiJ11g_tl OmsmMco. que ele: dil ;..cr ··urn dcfcnwr ardoroso da 
mstntmc=nwlid.ldc. c rt'ft! cfctl\'tdadr do pr~c-s.~ • .n. a " tuaça\o processual 
a ser Ç.\tiJ'fUsd:~ tcomo se fora um crvJcrol m~.~dtantc a tutcl.:~ antcc1pad3... 
fundada nu tnc'"' lf tkl di-.posiJi"o lcg:~l da O.li~CJpaçOO da lu h: la de ~ f. 12114, em ~.02. 2009, infomlou o ~\Jb.O a quo 
mtrato. consubstbncia·'c nd llCCcssidadt. inadià"'cl. de o..:ulrd.l11:tt M - que, sc:gundu Gu~a de ~ccolhtmcnlo. ~ reeducando aluaJmentc: 
males do prorcsso. pu<qu<, ha demora< rn1.00veos dotodas pelo car!tcr enconlra-sc no r<&Jmc semo-•bcrto. ldufru1 do btnefltlO do trabalho 
form.11 ltk"""ftntc: &.l pn~~ ... , c ha dtmorns ~~ercscuJM pelo e~temo. cstandn Q wn a progrcssao atennadm J13fll 29.01.2009 
..:.m~J)(\nal»ctUO des leal c.Ju dcml:ltll.hsdc•-

Comn sd•rmci. cotactOIIIIIKk> Uc\."hu< da doulnna n 
cooccssàlt tk llmmur dc~crt obedecer dois rcqutSthJs ba.\kos. que \à:) 

o pcn~o U.. demora e • aparà>coa do bom dorcnu, stoou que a 
tnt"tSt~nc.a de aJturtt ddc, ttwn:t. cctgente o mdc:rerimemo da hmitlllr 
rtqucridn 

1\R h1p04t~~·dos 3UI0) rt.\o VeJtl ~ntt rtq UISI10 
nc..-..;IL"'-'árw JMr3 conccu:\o da hmtnar. qual SCJa funtu.' hunt wns 

Pu:• h• t)ln. •nddiro a hmul31 rcquc:• Kb. 
Rc:mclam· \t" O'i ntltOS à d ~rocuradoria dl.': Ju.·~llç.a 

M acapa. 02 de: m>n;o~ de 200'1. 

Dcscn1bar~ador C:ILRr.RTO PI'IIIIEIRO" 

11 >\!IE.-\!> CURPJ 'S ~J1!K!I108H6.2009.8,0J.OO{ln 
hnJl<lrnme SA ' IJRO or. SOlll.\ Go\RCI>\ 

P:teo<nl< ' EVt:R.\1.00 MONTliRO P·~REIRA 

Auo.r ,,...,... J t!l/.0 DF. ll iRr.1r 0 OA \'ARA OE EXI:CUÇ<'IF.~ 

I 

Rcgislrou que, na daln aprazado p11n a progr..-, o 
MM. Juiz de: Dorcroo tllular proferiu dec1slo. objc:oivando • 
comprovaç:lo. pn< pane do pacocnt<. dt ocupaç:lo lieua para posl<nor 
avalillÇio jun10 à llssisrtncia Social do IA Pf.N, com a finalidode de 
fosealizaçao c aCOn>fl'lnhnmenoo, ex •• do an. 114, I do LEP 

Rena. aon<â. a rcgul11izaçlo do compmvontc d< 
end.:r<~O. cneanodo à f. 156 dns autos do Açao P<:nal9.07112007, em 

, nome c.h: terceira pcss~ cuja dcclara~au necessita de: mu:thzaçl o 

O"se, ainda, que os 3utos aguordam o tnv>O do 
rela1órío do IA~EN. vis.1ndo afenr a >Cra<odadc d.1 propootn de 
emprego aprcscmada relu impctran1c. em 05.02 2009. oon.soan1e 
f>Ciiçllo de f. 173. daquele> ouros: que. dessa forma. o pffi!lrio 
1mp:trant~ deu causa ao reclamado e~ees.so, quando <ll:i.:\ou de 
aprcscJu:~r os compfovanks ncceMt.rios para a a"ali~u da 
prUIV<"S.>:Io de rt11111t; que n omp.:1ran1e SOCOrTe·se do pr"""'te I IC 
paro tco11ar garun1ir de fom1o obllqua 3 pmgrcsslo 

Jun1ou documtftiOS de f 14Jiq 

As f. l3/24v .. n Douto Procuradoria de Justiça. em 
partccr da lo.ra d.> olu>tre Procurodora de Jusliço, Tlra Judith 
Gonçalves Teles. apOs,sc on3nifcslllr no senlido dt que nio hi t31ar em 

1 coostr.ongimenlo •legal. em d<x:Offênc ia da dcrisAo fustigado. nt:m 
. I 131HpouCtl, u que reparar na Vl3 do lrd~os COI"puj, qunou pclu 

I 
oonhecuncnto t.lo wn t c. no mérito, pela sua <kncgaçdo 

Às r. 29/.10. foo junl8da aos '"""' cópia da sentença 
«arado em 13.02.2009. f>Cio indogitodo c:oalor, concedendo ao 
o»eien te o_!Sirt•'-º-..!. progrcsslo de regi~.. transfcd.f\do-o PtJJa n 



Maca á 02.03.2009 

rtg1me AOERTO-OOMI(IIIAR, r<\sol>llldo a conc«>ào d"'l< 
beneficio pelo fato de m1n existir no IAI'EN local pata .:.)ntmu•dath: 
do cumprimcnro da rx:na nn n:gimc _aberto . . 

L>cfcnu. tamhêm. no n1csn1o {\lO, a rcm•çtlo d.: tnnta 
c non d1as da po.:na impc..st~ c: designou oudttncia admomtóri:J para u 
dia 17 02.2009. às 10.00 hora'\, naquele juizo Com fuodalllento nos 
artS. 122 e 123. da LEr. com."t'llc:u a safd3 tcmporâna.. ate a data da 
rcfenda audit:ncia. a lim d~! que posso conse~uit maukula em 
estnbclec•me•Ho oficial de ensino. devendo comprovar em audM:ncaa 
em juizo. 

Por ültimo . .. MMa Juiza de D•re110. Ora. Nchna de 
Souza Siqueira AlmdUa. deferiu o rccarnb\:unento do pDCicntc. i~õ f 
159 dos autos dl-, l'ruct:~"-' n Q,07112007. 

E o rch&16rio. 

lJECII)(). 

Trat:l-SC de pedido de N«bcus Cm'p1Lt, em fa"or ~c 

E\' t:K.\LOO MOl'n'F.IRO PEREIRA, apont.ndo oomll auloridade 
coatora,, jubo da Varo d RS E"ecuçôcs l,cnai~ \Ja f'umarcn de Mocapá. 

ao argumento cte que fOI iJl<k:fcrtc..lo au pa.c•cntc r- ped•do de 
progrc~sào de regime para o qual là.J. JUfi c.;tandP o preso com 

pro~~ik1 p;vll o n:cinle a~no dom1t1har n ncida 
Obsrrvo que . i., ( 29t 'l0. foi juntftda ~ autos cópta 

da !\Cntença de 13.02.2009. em í.jU C" o .tuitl'l indigiH\do cootor, após 

considerar que o reeducando Jâ cumpriu u tempo de. pena nectssi\no á 

progressllo d< re~.ntc. dl!«<c o dia 2<1 OI 200'1. \<gundo infonnoçO<s 
prtsionais c das ccnidOcs crimmais. incJu,ivc sem registro de q ue o 

paciente tenho cometido falta di)o,ciplin:n fiU respondido o ouuos 

processos durante (l p4;nodu da prm•:t. rrccnch(ndo. assim. ilS 

condições exig1d~ pela h:1. cunccdt:u·lhc n direito A progr~s;k) de 

regime. uonsfcrindo-o para o regime AfiERTO·DOMICILIAR. 

ressalvando a cnn~c:'!!t....W deste bcnencio pelo f:uo de nl\o c:<tstir nu 
lAPl:~ lriCal para continuidade do cumJ)umcmo da pena "') rc:gimc 

aht-nu. 

Dcss.a forana. diante: tla cópta da r. c:entençn proferida 
nns autos do Processo n. 9 .071 12007. transfcnndo o paciente rutra o 
re~imc ABERTO-DOMICILIAR, bem cumu. deiC:rindo-lhe n remiçilo 
de trinta e nove dtas da pena irnpac:ta c . com runtl:.un(nlo nas i\11S. 122 
2 123. da LEP, c.onocdido a said• 1cm1>or.Jria. n fim de que possa 
conseguir nlauicula Cnl estabclccimcntu oficial de ensrno, impõe·se 
Julgar prejudiCado o pn:\cntc IIC, (!Ciu (!Crdn do seu objeto. ex vi do 
dis~lo no art. 659. do l'ódig,o de Prc)CI!'i'\U Pennl. tis que restou. no 
curso pn)(t":-.u. \:t:.ssada a coaçao apontada como itc::al. 

Pelo cxposlo. JUII!" prejudicado o '"" • delermino 
seu arquinn1ento. 

P.IU. 

Macapt, 20 de fcv<mru de 200'l 

Otse,;.barg•dor J)(x;L,\ S r. v ·\ NGELJST A 
Rcl;uur· 

SECCÃO ÚN/Ci 

lmJ><:Iranle: ROBEkTO LAIIRIA 
l'acicnk : JO:'\.-\S Dlt:GO NASCIMENTO SOUZA 
Aut.CuaiO<I' JUÍZO UJ:: DIREITO DA VARA DO TRIBI INAI. 

DOJÚIU llA COMARC.A DE MAC~r,\ 
lklalm: DESEMBARGADOR OÓGLAS EVANCt:LISTA . 

"DECISÁO 

O Advogado ROBI:RTO L~liRIA .n1pc1rou ordem 
de hahcas COI'puJ. com pedido de l imina r. em fa,or de J ON . .o\S 
DIECO NASCIMENTO S0117.A, visando ;uspcndcr a designaçiCI 
de d•la parnjulgamenlo p<lo Tribun•l do Júri da Co01arc. de Macapà. 
em ra1:\o de suposto constr3ngimc-nlo ilegl'll a que o paciente litra 
suhmt tido nos outos do prOCC.'\so crime n. 311812006. apJnlandu 
comu :wtru id3dc coatora o Jui1u de D1rdto doq~XIa Vara 
csp:..: talt7ada 

Fm rnz.Oes de f 02112, alegou o impc:trnnte que. a 
<kS()I:Ihl tk aparente legalidade da marcl lê• dns atos proccssuars. n!lo 
hâ rMt'\ autos a comprovaç.lo da mab!Jial id3dt do crime. suflcJcnlc para 
a QÍ~tCncia da açf\o ptr~al. consoante cx1gCncia dos nns. I S8 t 159. do 
Códi~u de Processo Penal, panioularnt<nl< p<la auscnc1a de Aulo dc 
lteçonhecimento do cadâ\\~r pelos f:.mih;ues da \"itlnll ou pcric1a 
cicntilica que nssegurossc ~r n cmpu encontrado em ovan\'ado cstad1' 
lJc eM~ueltliL'1Çâo, realmente da aludida ,·itima 

Sustentou.. I"M,, uotro lado. a existência (k prO\·a ilícita. 
notadamente as imagens relirndas de um penJrn'l!, da.~ quais n3o 
consta nos autos ncnhumn decis:lo jud1eial autorizando sc:u manejo, 
dai porque devera ser hanitla do procCsso. · 

ftl!qut:rcu, liminannentc, a susp.:n.~ân tkt julgamento 
do pac1cniC p<lu Tribunal do Júri da Comarca de Ma<ap~. oté decisAo 
rinal do prescnt.: "abcas cl»'pUJ. No mtrito. a conccslfo:lu dc:tinitivo do 
U'ffl . 

Juntou documenros de 0\ . IJ/582. 

l'tni~ da S<crclaria da S<q;Jo Única \f. 5851. 
infortnando acerca da~ férias desre Relator. 

Os autos foram conclusos oo eminente Oes. Mário 
Gunyc.v. que: d«:idiu, untes de examinar a liminar, requisitar as 
infom1açOcs da auturidade coatora. 

lofi1nn:tÇO<S devidarncnlc prc>lad~< às r ~q0/~92 AO 
t.'\:am,, fil!tlU constatado ~tar !ncompleta. ror fahar o primeira folha. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

o que moth-ou a dc\'nluç.ào dos autm à ~crctaria tla Sccçt\o Únrca 
que. 5lOr antctall~~ r(quen:u do Jui10 ,, envio d:-t J)CÇ<t fal tant( A folha 
se encontra na contracapa dos nutos 

No u-cante à respo~la. o MM Jml de Dtreito 
;ssseverou que u paciente Cot pronunuado no dia 23107/2007. tendo 
rccomdo atê a última instàn4.:1&. sem sucesso Continuando. dis.~ c.tue 
o pnlCC'so csth pronto para ::.-cr JUlgado. M aguardo de dattt oportuna 

Quanlu aus :ugumenlos do impeusntc. ;;u..;tt;ntou que 
c:~isre no processo <.,ame necmscõpico. que autorimu. mclusl\'c, a 
sentença <k- pronund a. ,, que d(m."\ns.ua o deseJO de~ di~utir 3 prova . 
na Vla CSlrCIIit do lw/Nias corpuJ. A~'"ntais. em relaçào A suposta 
ilicitude t.la prova. aduziu que desde u micio da'\ in\le~t tg.nçOcs. a 
pro v::~ tt."Sh!nlunh<Jljã opo.llova inicio ~\! pru\la oontrn o pncientc c qu..: 
as imagcr\S co lhidns do crrcuilo interno de: vldeíl, nlodnlidndc atiprca 
de prO\··a. nOO deve ser conrund1da com a interceptação telcfónica. que 
necc:s.sita de autorizaçao jui.IKaal. 

Disse ainJa que o !Wndrivt que fot cntrc:guc à 
autortdnde poheial pao;.sou por perk:in. cujo laudo confirmou a 
autenticidade da.\ imagens, e desde o inicio acompanh~ o processo e 
nAo foi o mOU\'ador da in,taumçAo do .)nx:cdtmcnto ..:rim in::~ I Por fim. 
suSicntov nkl hau~r ncnhum1 nulidade: ou lhCttutlc: nos amoc; 

JunhtU tiUCUilllmtOS de ( ~9)i6 1 J. 

Os autos ttnm rcmdidos 3 esh: Kelator atravé' do 
d«pacho de r 612. 

~o rclatÔIIP 

OECIDO. 

Manifcs«O·mc! cxclusiv:tmente sobre o pcdtdu de 
ltmmar 

0 impetrautc a~SC:\'CfOU que nOO hA prO\':t Ja 
materialidade dC' crime. ~uftcil!nte a cmbasnr a nçào pcnaJ. hem wmt.• 
hii JlrOY:l illdtn no bOJO dos :.tut<.~s . que. por sua csséncau dc\'C ser 
ban1da do processo. 

Aftnno de ptann que os tugumenlos que cn~jaram a 
rm:stn te impetração n!lo ~ao. pr~maf«,, suficientes para j ustilicar a 
conccssao liminar da mdc:m, eis que o paciente ja se encontra 
pronunciado . ..:uja sentenç.::~ transitou em julgado inobsl:.tnlc todos os 
recursos oponivc:ts. logo. incxisle a furaaça do bom direito. 

De outro modo, oons0t1nte mfom1ou a autorid.,de 
coatora. o processo está ,ronto para jltl~wncnto. toda.,. ia nu aguardo 
de data oponwta. 1\uscntc tDmbém o ptricu/um m mora 

Pelo (XfX\,lU. indefiro o pedtdo de hminar por nao 
vislumbrar, de antcmàu. '' presençn dos rtquisitos ncccssoisim â sua 
concessào. 

Dctcrnuno a Sccr~arill dn Secçl\o Única que nu;;, a 
j unlada nos &UIOS da rolha faltosa d• inrumuu;ao do )UIZO, qoc >C 

encontra acostt\da na COtttracapa dn~ aulos f\'. 111). COrTt!!indo·SC a 
numerotç:'IO 

:I\ pós. dé-sc \liSta i doula Procuradoria de Justiça. 

P.R.I. 

Moc.apa, IM de fn<rciro dt 20Q<J 

UeS<rnb•rrt•dor DÓGI.AS [VANCJ::LISTA 

8<1. ('la 
Oin:lora de S 

~Úf®A 
~~Ali!~e. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N" 2.30VOII 

Agravanle: LEONALDO BRITO PASTAHA 
Advogado: GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR 
Agravado: JARI CELULOSE S.A 
Advogada: ROORIGO LIMA CAMPOS DE MOURA 
RelatOI': D .. embargador GILBERTO PINHEIRO 

Traia-se de agravo de inslrumemo inlerposlo por 
Mauro de Ara..;o Monlelro em face da decisão proferida pelo 
Juizo da Vara Unica da Comarca de VitMa do Jari-AP, que nos 
aulos de ação possessória ajúizada por Jatl CellAose em 
desfavOI' de Leooaldo Brito Pastana proferiu decisilo 
concedendo a antoopação de lulela para delermioar que 
fossem desfeitas as edificações e reliradas planlações 
exislenles no imóvel, bem como lndeleriu a produção de 
provas. 

Afinna que a decisão ao indeferir a produção de 
provas leria cerceado seu constitucional direito de defesa, 
porquan\o elas seriam lolalmenta pertlnenles, uma vez que a 
pçsse exercida foi de.,;damen\e atestada por órgãos, oomo. 
IMAP·AP e INCRA, assim como pela CPI IEIVada a efeito pela 
Assembléia LegislaUva, que conlinnou quem seriam os 
posseiros da área. 

Suslenla, ainda, buscando demonstrar o periculum 
in mora, que, acaso logre êxito na -demanda, os danos serão de 
grande monla e irreparáveis, pois lmpUcariam em retirada dos 
imóveis e planlaç;óes exislentes no local, como mandioca. açaf. 
cupuaçu e outras espécies. 

Continua aduzindo que a pouco \empo o Ministro 
de Assunlos Estratégicos e Regularização das Terras da 
Ama.zOola eslava na regilo e, junlamente com o Governo do 
Eslado do Amapá, firmaram convênio com o objetivo de 
regularizar, de maneira célere, a sii.Jação dos agricultores na 
área objelo do connllo. Suslenla que tal o ~sso se 
encontraria em estágiO adianlado, lllndo sido realizadas 
demarcações pelo IMAP·AP e provldMcfas quanto â titulação 
da área. 

Pâg. 19 

Aduz que sua estada na área em conlli\o, se daria 
nao por esbulhO, mas com anuência dos órgaos competentes. 
no aguardo da b\ulaçáo definitiva, e que a decisão estaria 
equivocada quando faz consignar que o IMAP nao seria 
competenle para fornecer as cetlldOes ou infonnaçOes. 

Ademais, argumenta que a agravada estaria 
usando de artifícios legaiS para acabar oom o trabalho de 
pequenos agrlcullores que gastaram o pouco que tinham no aiA 
de produzir o que se encontra hoje na área em queslllo. Além 
disso. o Juizo monocrático. marcou audiência de lnstruçao para 
o dia 14104/09. ou seja. menos de cinco meses, sendo, 
portanlo, precipitado a concessao da lutela antecipada nessa 
fase processual, assim como não se encontram preenchidos os 
requisilos legais pre.,;stos no art 273 do CPC. 

Por fim, que estaria rumprindo a dedsilo liminar e 
não mais eslaria na area, pugnando. ao final, pela concessão 
do efello suspensivo com o fim de determinar a suspensão da 
dectsao agravada. 

Informações prestadas pela magistrada singular 
informando que a liminar nlo fora concedida an\es em face da 
lmprecisilo na localização da area turbada, mas que em 
audiência de justificação. foi concedida. estabelecendo multa 
dlárla em caso de novo esbulho. Porém. fiCOU determinado que 
as edificações e plantaQOes, não seriam desfeitas até a 
sen\ença final da lide. 

Relatados, passo a deddlr. 

No que lange ao iodelerimenlo de provas cabe 
deslacar a o preceito contido no artigo 130 do Código de 
Processo Civil, prescrevendo que caberá ao magistrado na 
condução do processo indeferir a produção de provas 
desnecessárias e que apenas protelariam a prestação 
jurisdicional, in verbis: 

"An. 130. Cal»r.. 010 juiz, de oficio ou • 
requerimento iU parte, dfllerminar u prova$ neeesúriiiS j 
/nstroçio do processo, indeferindo iiS d/Ugfnclu Inúteis 
ou m.,_ent. proteletóms. • 

Nesse sentido, Nelson Nary Júnior e Rosa Maria -
Andrade, In Código de Processo CMI Comentado. Ed. RT, p. 
607, muilo bem demonstram a dimensao da necessidade, ou 
não. de uma maior dUação probatória quando os fatos slo 
controversos: 

"FiiiOS controversos. ExlsUndo fitos 
controvertido, • necessidilde dfl prova a ru~ dflles 
exige •Inda que sej.m eles pertlnenrws • relevantN. Fato 
,..-t/nenru à o que diz: rupelto à cauu, o que n.to lhe ' 
eslranho. Fato retevant. à aquele que. undo perl/nente, ' 
t3mbém c:<~pa:t de Influir n• decido da causa. Se o filO, 
apesar de controvertido (quest4o dt frito), nio é pertinente, 
irrelevante, a necessidade de produçjo de prov• a respeito 
dele Inexiste, pelo que a lnstruçjo em audiéndil seria PCJf'3 
perda 'de tempo, com prejub.o ~ a c.lerldade do 
ptOC<tSSOu. 

Pois bem, dianle de tudo o que foi explanado 
percebe-se, de forma evidente, que realmenle nlo houve 
qualquer cerceamenlo do dimlto de defesa, como alega o 
agravanle, uma vez que a magistrada na conduçlo do 
processo poderá Indeferir provas que apenas venham a atrasar 
a preslação jurisdicional. e que não influenciem na lormação de 
seu convendmenlo. 

Um dos requisitos para ooncessio de liminares é o 
periculum In mora, nomeadamente, a possibi~dade de dano de 
difld l ou Incerta reparaçlo decorrente da demora na preslaÇao 
jurisdicional. 

No presenle caso o requisito não se mostra 
presente porque a magiStrada, em suas informaQOea, deixou 
claro que res\ou acordado a manute~o do imóvel na si\uação 
em que ele se encontrava, ou seja. não haveria relirada dos 
bens existentes na área em Jitigio. 

Correta, pois, no meu sentir, a decisão da · 
magislrada a quo em conceder a liminar oom o objetivo de 
evitar novas Invasões, efs que exis\em evidências no sentido 
de que estavam destruindo área de presetVação amblenlal. 
causando prejuízo não só a empresa agravada. como também 
ao meiO ambiente e a colellvldade. 

k. liminares '<isam assegurar a tul8la do direito 
aparente, quando através da denominada prova prlmt1 facie se 
evidenciem os altérios d assicamenle adotados de aparência 
do bom direilo (fumus bani IIXis) e per1go na demora (peliculum 
in mor..). 

No primeiro pressuposto, lemos a "plausibi idade 
do direito", a evidenciar a existêoóa de wn Interesse 
processual, a que se axwenclonou denominar de fumus boni 
juris (fumaça do bom direito). No segundo. temos o eventual 
re\arda1J1enlo na composição da lide com p0$Sibllidade de 
perecimento, ou do próprio processo ou de seu objeto: é aquilo 
denominado de pericutum In mora. Somente a coocomitancla 
desses dois pressupoSIOS admite a Meia linlnar_ 

Marcelo Freire Sampaio Costa. In Aspectos da 
Teoria Geral da Tutela Anlecipada. Jllis Slnlese. Jan!Fev 
2001. a respeito do assunto e citando Humberto Theodoro 
Júnior diz que o ex·Desembargador "Uffliza-se 11e etpumento.s 
singelos. porém, robustos, quando ensina, &m relação a 
plausibilldade l1e dano imlparável, ser a mesma avaliada pelo 
j uiz. segundo as !'8gf'8S do Nvre oonvencimenlo, de modo que 
n6o dispense a fundamentação ou motivação de seu 
conheamento; mas ISto dal-se-á com muito maior lil»rdade de 
ação do que na fonnação de oerleza que se exige no processo 
definitivo'. 

O mesmo autor cila. ainda, esclarecendo o lema 
Cindido Rangel Dinamarco, que ele diz ser ·um defensor 
ardoroso da insttumentalidad9 e real efeflvklade do processo. e 
situação processual a ser erfirpada (como se fora um canao} 
mediante a tutela antedpada, funcl&da no inciso 11 do 
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disposifMJ leg81 de antecipaçja da tutola de métllo. 
consubstallcJa-se na necessidade, inadiável, de neutr81izar os 
males do processo, porque, há demoras razoáveis ditadas pelo 
earáler form&linererla ao processo e há demoras 8CI8sadas 
pelo comportamento desleal do demandado.· 

Como saiantei, colacionando trechos da doutrina. a 
OOr1Ce$$ão de liminar deverá obed~r dois requisitos básicos. 
que são o perigo da demora e a aparênda do bom direito. 
sendo que a inexistência de algum deles toma cogente o 
Indeferimento da l1minar requerida. 

Ausente. pois, o fumus boni iures. indefiro o efeito 
suspensivo. 

Abra&·se vis ta a agravada para. querendo. 
apresentar contra-<azões no prazo legal. 

Intime-se. 

Macapá, 12 de fevereiro de 2009 

(a)O.sembargadot GILBERTO PINHEIRO 
Rellllor 

Bel' 
Diretora da S 

~A,BAÚNICh 
&Y»~~ 

AG,WQ.D~~;.ni[Qt 

Agravante: AGENOR DO SOCORRO MOURA SARGES 
Advogado: GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR 
Agavado: JARI CELULOSE S.A 
Advogada: ROOftiGO UMA CAMPOS DE MOURA 
Relator. Desem~Mior GLBERTO PINHEIRO 

Trata·se de agravo de Instrumento interposto por 
Mauro de Ata~ Monteiro em face da decisão proferida pelo 
Juizo da Vara Unica da Comarca de VItória do Jari·AP: que nos 
aubs de açao possessória ajuizada por Jari Celulose em 
desfavor de Agenor do Socorro Moura Sarges proferiu decisão 
concedendo a antecipaçJo de tutela para determinar que 
fossem desfeitas as edificações e retitadas plantaç6e6 
8llistantes no imóvel, bem como indeferiu a produçJo de 
provas. 

Afirma que a decisão ao Indeferir a produçJo de 
provas teria cerceado seu constitucional direito de defesa, 
porquanto elas seriam totalmente pertinentes. <ma vez que a 
posse exercida !oi devidamente atestada por Orgaos. como. 
IMAP·AP e INCRA. assim corno peta CPI levada a eleito pela 
Assembl•ia Legislall\'a. que confirmou quem seriam os 
posseiros da área. 

Sustenta, ainda, buscando demonstrar o periculum 
kl mora. que. acaso logre êxito na demanda. os danos ser.1o de 
grande monta e irrapar.lvels, pois implicariam em retirada dos 
Imóveis e plantações existentes no local. como mandioca, açal. 
cupuaçu e OUiras espécies. 

Continua llduzindo que a pouco tempo o Ministro 
de Assuntos Esntéglc:os e ReglAar1zaçJo das Terras da 
AmazOria esleve na ragilo e. jootamente com o Governo do 
Ellado do Amapi, ftrmaram conlltoio com o objetivo de 
regularizar, de maneira úlere, a siluaçio dos agricultores na 
6rea objeto do conflito. Suslenta que tal o processo se 
encontraria em est.agio adiantado, tendo sido realizadas 
demarcações pelo IMAP·"P e provld6nclas quanto i titulaçlo 
da irea. 

Aduz que sua estada na área em conflito, se daria 
nio por esbuho, mas com ~a dos Orgãos oornpetentes. 
no aguardo da titulaçio definitiva. e que a dectsào eslaria 
equivocada quando faz consignar que o IMAP não seria 
compe!Jnte para fomecw u certidões ou informaçOas. 

Aderneis. argumenta que a agravada estaria 
usando de tlltlflcios legais para acabar oorn o trabalho de 
pequeno~ agriQJitores que gaslatarn o pouco que tinham no afã 
de produzir o que se encontra hoje na irea em questao. Além 
disso. o Juizo monoai~co. marcou audiénda de Instrução para 
o dia 19.'03/09, ou seja. menos de cinco m8$8S. sendo. 
portanlll, precipitado a ~o da tutela antecipada nessa 
fase pnr.essual. aalllm como nio •• enoon~am preenchidoc os 
requisilos legais pmi:Jtos no art 273 do CPC. 

Por fim, que estarll cumprindo a decisão liminar e 
nao mais estaria na área, pugnando. ao final. pela CXlllCeSSio 
do efeiiO suspensivo oorn o .n de determinar a susperlÃo da 
decisão agravada. 

lnformaçõel prestadas pela magistrada singular 
Informando que a ~minar nlo fora conc:edlda antes em face da 
Imprecisão na 10<:a11z.1ça0 da •ru Ubade. mas que em 
audiên<;ia de juslkaçJo. foi Cll)(lC8dida. estabel--.do multa 
diária em caso da now esbulho. Porém. tlcou determinado que 
as edificações e plantaQOe&. nlo seriam desltlitas at6 a 
sentença fonat da lide. ' 

R ela lados. passo a decidir. 

No que tange ao indefer'fnento de provas cabe 
deslacar a o preceiiD cont1c1o no artigo 130 do Código de 
Processo Civil, prescrwvendo que caberá ao magistrado na 

conduc;io do proceao Indeferir a pr~ de provas 
-.-Nr~as e que """"" protelariam • prestaçio 
jlmdicional. kt vtftlis: 

"Art 1JO. C.W4 ao Juiz. de olfclo ou • 
rwq.,.,..,lo eM ,..,., ~ U proVl!f IMCUÚriU .t 
llllhfln d,. -.o, lndelwlndo ,. dillolnci4s Inúteis 
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ou meramente protelatôriu. • 

Nesse senfdo. Nelson Nely Júnior e Rosa Maria 
Andrade. In Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT. p. 
607, muito bem demonsram a dimens!o da necessidade, ou 
não, de uma maior dilação probatória quando os fatos são 
controversos· 

"FalOs eontro~s. Exlstitldo ~los 
eontrovetfldo, a -•ldMM de prova a r .. pejl!o <H/ea 
ex/~ ainda que ujim eles pertinentes e ra/evantes. FalO 
perlin•ntes ~ o que diz respeito • ~usa, o que n~ lhe ' 
~srranho. Falio ,..,.vanl» ' ~ qu., setldo pert/nenl», ' 
taml»m capaz de lnnuir na deelúo da causa. Se o ~to. 
apesar <H controvertido (quesiJo <H ~10), nio ~pertinente, 
/"e,.vante, a neees~e <H produçio de prova a respeito 
de'- Inexiste, pelo que a lnslruç.fo em audlénela :Jeria puq 
perda de tempo, com prejuiro pera a ~Idade do 
processo". 

Pois bem. diante de tudo o que !oi explanado 
percebe-se, ce fotma evidente. que realmente não houve 
qualquer cercaamanto do direito de defesa. como alega o 
agravante, uma vez que a magistrada na condução do 
proc.esso podw.t indeferir pro'w'as qve apenas venham a atrasar 
a prestação junsdlcional. e que nao inlluenciem na formação de 
seu convencimento. 

Um dos requisitos para concessão de imlnares é o 
periculum in mora. oomeadamente. a possibilidade de dano de 
diflcil ou Incerta reparação decorrente da demora na prestação 
jurisdicional. 

No presente caso o raqulsllo nao so mostra 
presente porque a magistrada. em suas Informações, deixou 
daro que restou acordado a manutenção do Imóvel na situaçJo 
em que ele se encontrava. ou seja, não haveria retirada dos 
bens existentes na área em litlglo. 

C()(l'eta, pois, no meu sentir, a decisão da 
magistrada a quo em conceder a liminar com o objetivo de 
evitar novas Invasões. eis que existem evidéndas no sentido de 
que estavam destruindo 'rea de prese<VaçJo ambiental, 
causando prejulzo nào só a empresa agravada, como também 
ao meio ambienls e a coletividade. 

As fimlnares visa'll assegurar a Meia do direilo 
aparente, quando através da denominada prova prima f8ci6 se 
evldendem os critérios classicamente adotados de aparênda 
do bom direito (fumus bonl iuris) e perigo na demora (periculum 
in mora). 

No primeiro pra$S14>05to, temos a ·ptauslblldade 
do direito'. a evidenciar a existência de um Interesse 
processual. a que se convencionou denominar <le ivmus bolll 
juris (fumaça do bom direito). No segUndo. ternos o eventual 
retardamento na composlçào da lide com possibilidade de 
perecimento. ou do próprio processo ou de seu objeto: é aquilo 
denominado de periculum in more. Somente a concomitância 
desses dots pressupostos admite a Meia liminar. 

Marcelo Freire Sampalo Costa, In AspeciOS da 
Teona Geral da T<Aela Arlteápada, Juris Síntese. Janlfev 
200t, a respeito do assunto e citando Humberto Theodoto 
Júnior diz que o ••·Desembargador "urilíu-se de argumentos 
sitiiJM>$. porém, /'Obustos, quando ens/M, em releç&o a 
plausibUid&de de dano irreperével, ser a mesma avaliada pelo 
juiz, segundo as re(I(BS oo IMe rotMincimento. de modo QIHI 
não (jjspen$$ a fundamentação ou motivl>Çâo de seu 
conMcim.nto; mas isto d&r·se-IJ com muito maior ~btKdade de 
açOO do Q1H1 na formação de cetteza que se exige no processo 
definitivo". 

O mesmo autor cita. ainda. esclarecendo o tema 
Clndklo Rangel Dln1111an:o. que ele diZ ser ' um defeti$IY 
IJidoroso da instrumentalidade e reei efetividade oo processo, a 
situação processvel a 9tK ettirpada (como $$ fofa um C811Ct0) 
mediania a tutela 81118Cipada, fundada no inciso 11 do 
dispositivo legal da antecipação da Meia de mérito, 
consubstancie-58 na neoe$$idade, inadiáVPI, de n&uúalizar os 
males do processo, porque, n• demoras razoMis ditadas pelo 
caráter lonnal Inerente ao processo e há demoras acrescid3s 
pelo ~nro de~ ai do demandado.· 

Como saientai, colacionando trechos da douttina, 
a concesslo de ~minar d~â olledecer dois requislloS 
Wsicos. que são o perigo da demora a a aparência do bom 
direito, sando que a inexistência de algum deleS toma coger11e 
o ondeferimento da liminar requerida. 

Ausente. pois, o fumus bonl iures. lndeforo o eleito 
suspensivo. 

Abr.!·se vista a agravada para, querendo, 
apresentar contra-razões no prazo legal. 

lntime·se. 

Maca!l:i· 12 de fevereiro de 2009 

(a) Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

Ma=~od~ 
Bel" Ana . s Alcolorado 

DltfJiora da Seaetwia da Cãma111 única, em uerclcio 

~. 

IJ,IBHC~ 
I&MY.Q.K.NIIW.JIIEiffi!~ 

A~Javante: IIAURO DE ARAUJO IIONTEIRO 
Advogado: GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR 
Agravado: JARI CElUlOSE S.A 
Advogldl: ROORIGO LMA CAMPOS DE MOURA 
Relator. Deaem~ador GILBERTO PINHEIRO 

Pãg. 20 

Traia-se de agravo de lnstnmento Interposto por 
Mauro de Ara<;o Monteiro em face da decisão proferida pelo 
Juizo da Vara Unlca da Comarca de VItória do Jari·AP, que nos 
autos de ação possessória ajuizada por Jari Celulose em 
deslavor de Mauro de Araújo Monteiro proferiu decislo 
OOIIC4ldendo a antecipaçao de tutela para delamllnar que 
fossem desfeitas as edificações e retiradas p1ar1tações 
existentes no imóvel. bem corno Indeferiu a produção de 
provas. 

Afirma que a decislo ao Indeferir a produção de 
provas tena cerceado seu constitucional direito de defesa, 
porquanto elas seriam totalmente pertinentes, uma vez que a 
posse exercida !oi devidamente alestada por órgãos, como, 
IMAP-AP e INCRA, assim como pela CPt levada a efeito pela 
Assembléia Legislativa, que confirmou quem S«iam os 
posseiros da área. 

Sustenta, ainda, buscando demonstrar o perlculum 
in mora, que. acaso logre êldto na demanda, os danos serto de 
grande monta e irreparáveis, poiS Implicariam em retirada do5 
imóveis e plantações existentes no local, como mandioca, açai, 
cupuaçu e outru espécies. 

Continua aduZindo que a pouco tempo o Ministro 
de Assuntos Esntégicos e Regularlzaçio das Terras da 
AmazOnia esteve na regiio e. juntamente com o Governo do 
Estado do Amapa, flrm3fam oorlV6nlo com o objetivo da 
regularizar. de maneira célere, a situação dos agricultores na 
área objeto do conllito. Sustenta que tal o proce&SO se 
encontraria em estágio adiantado, tendo Sido reafzadas 
demarcaç6es pelo IMAP-AP e providêC'Icias quanto A tit\Aac;ào 
da área. 

Aduz que sua estada na área em conflito. se daria 
não por esbulho, mas com anuiJncia dos Órgãos cornp«entes. 
no aguardo da titulação definitiva, e que a decisão estaria 
equivocada quando faz consignar que o IMAP não seria 
competente para fornecer as certidOes ou lnformaç6e5. 

Ademais, argumenta que a agravada estaria 
usando de artilidos legais para acabar com o traballo de 
pequenos aglcultores que gastaram o pouco que linham no 3ft 
de produzir o que se encontra hoje ne llrea em questão. Além 
disso, o Juizo monocratioo, marcou audiência de lnstruçio para 
o dia . 05105109. ou seja, menos de cinco meses, sendo, 
portanto. precipitado a concessl.o da tulela anlecipada nessa 
fase processual. assim como não se encontram preenchidos os 
requisitos legais previstos no art 273 do CPC. 

Por fim . que estaria cumprindo a deciSão liminar e 
não mais estaria na área, pugnando, ao final, pela conoessão 
do eleito suspensivo oorn o fim de determinar a suspensão da 
declsao agravada. 

lnfotmações prestadas pela magistrada singular 
infotmando que a liminar nio fora concedida antes em face da 
impracido na localização da área turbada. mas que em 
audiência de justificaçjo, foi concedida, estabelecendo multa 
diária em caso de novo esbulho. Ponlm. ficou determinado que 
as edificações e ptantações, nio seriam desfeitas alé a 
$8nlença final da lide. 

Relatados. passo a decidir. 

No que tange ao Indeferimento de PfOWS cabe 
destacar a o preceito contido no artigo 130 do Código de 

Processo Civil, prescrevendo que cabeti ao ~Irado n1 
conduçJo do processo indeferir 1 produçlo de provas 
desnecessârias e que apenas protelariam a prestac;ao 
jurisdicional. kt verbis: 

"Ait 130. C.berl ~ juiz. de offclo ou • 
rwquerimenlo cJ. ,.n., defemllnar •• pro'IIN _...,., .t 
lnsfnlçlo do llfO'IUO. lndelarlndo n dJIIfllttelu Inúteis 
ou m.......,,. protelalórlu. • 

Nesse sentido, Nelson Nely Jíri« e Rosa Maria 
Andrade, 111 Código de Proces&o Clvtl Comentado. Ed. RT, p. 
607. multo bem demonsnm a dlmen&Jo da necessidade, ou 
não. de uma maior diaçao probatória quando os latos slo 
controversos: 

-Fai!Of c:on~a. Exl$tindo tato• 
cCHit"ovrido, a _..,.. de /lfO!fl a rupeilo cWN 
u/ge eimle que ·~ W.S pert/nent»• e ,..,.,.,.._ Fato 
petf/nenll• ' o que dá tWspeito .t QUN. o que nto lhe ' 
esttanllo. F.to relevanllt ' aquele que, .. '"*' '*"'-'-· ' 
-bem Qpa de 1nnu1r na dedslo • Qwa. $e o t.l!o, 
.,. .. de conro~ (QIIN&Io de r.to), niO • ~ 
lrTeievwlle, a necessidade de pr't)duçlo de fi'OV8 a rnpelto 
dele /nexi.C.. pelo que a lllslruçlo - audilnda ..ta pura 
f*'da de ,_po, com "uizo para a celeritiMie do 
PfOCIS$4". 

Pois bem, dianto de tudo o qiHI foi explanado 
percebe-se. de forma evidente, que realmente nio houve 
qualquef ceruamento do direito de del-. como alega o 
agravante. ~.ma vez que a magiatr.lda na conduçio do 
processo podenl indeferi/ provas que apenai venhlm a •"
a preslaçJo jurisdicional. e que nio infUinàlm na lotmaçlo de 
seu convencimento. 

Um doa noquls!IOI para ooncesslo de limirwwl 6 o 
parictJ1um kt mora. nomeacllmente. a poaiblidade de dano de 
dlflci ou rnoerta 111P8raçlo decofrlnll da detncn na pt8IQçio 
jur1sdlcional. 

No presente ca:JO o rwqulsllo nlo M mOICrl 
presente porque a magishde. em ..a lnfotmlç6es. delllou 
claro que reSIDu IICOnlado a marUençlo do inówl na IIUiçlo 
em que ele se enconlnlva, ou seja, nlo ~ retirada doe 
bens exi111n111 n1 irea em litlgio. 

Correta. pois, no meu senlt. a deeisJo da 
magistnlda a quo em conceder 1 !ninar com o objeho de 
tllitar novu ir'N816e1, a que ellilt.m ~ no ....tdo 
de oue 8111vam destruindo *- de ptWrniÇio ernblerUI. 

~--~-~-----~----------------------------------------~ 
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causando prejulzo não só a empresa agravaoa. corno também 
ao meio ambiente e a coletividade. 

As liminares visam assegurar a tutela do direito 
aparente. quando através da d~nominada prova prima facíe se 
evidenciem os crité<los dassieamentc adotados de aparênda 
do bom direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum 
in mora). 

No primeiro pressuposto. temos a "plausibilidade do 
direito". a evidenciar a existência do um lnte<esse processual. a 
que se convencionou denominar de fumus boni juris (lumaça 
do bom direito). No segundo. temos o eventual retardamento 
na cornposiçao oa 6de com possibilidade de perecimento. ou 
do próprio processo ou de seu objeto: é aquilo denominado de 
periculum in moru. Somente a concomitância desses dois 
pressupostos admite a tutela liminar. 

Marcelo Freire Sampaio Costa. In Aspectos da 
Teoria Geral da Tuteia Antecipada. Jurls Slntese. Jan/Fev 
2001. a respeito do assunto e citando Humberto Theo doro 
Júnior diZ que o ex-Desembargador "Uh1iza-se oo argumentos 
singelos, porém, robustos, quando snslna, am relação a 
plausib/1/daoo de dano irreparável, ser a mesma avaliada pelo 
juiz. S9QUndo as regras do livra convencimento, de modo que 
não rfl~ a límdamenlaçáo ou monvoçoo oo seu 
conhecimento: mas Isto dar-se-á com muito maior liberdade ae 
açáo do que na formaçáo oo certeza que se exige no processo 
definffivo". 

O mesmo autor cita. ainda. esdarecendo o tema 
Cindi do Rangel Dinamarco. que ele diz ser "um defensor 
ardoroso da lnslrumentalidsde a real ofetivldado do processo, a 
slruaçAo processual a ser extirpada (como se fora um cancro) 
mediante a rute/a antoopada, fundada no Inciso 11 do 
dispos/6110 legal da antecipeçAo da tutela de mérito, _ 
consubstancia-.se na necessidade. inadiável, de neutrolizar os 
males do processo. porque, há demoras razoáveis dit9das pelo 
cará/91' formal inerente ao processo e há demoras &CTescidas 
pelo comportamento desleal do demandado.· 

Como salientel. colacionando trechos da doutrina. a 
concessão de liminar deverá obedecer dois requisitos básicos. 
que são o perlgo da demora e a aparência do bom direito. 
sendo que a lnexisléflcia de algum deles torna cogente o 
Indeferimento da liminar requerida. 

Ausente. pois. o fumus bonl iures. indefiro o efeito 
suspensivo. 

Abra-se vista a agravada para. Querendo. 
apresentar contra-razões no prazo legal. 

Intime-se. 

Macapá, U de fevereiro de 2009 

(a) Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

CÀM~~~ 
SlJ~I;.C-illMJ~ 

iru:UB3Q ~GR.~Y.QJlUI.S_TJiUME!;I.I.O ~ 
. . 2.111/;;lll.l!§ 

t:M4&B9 ~A Jusn_ç~tQD:~B.MJ.m.G 

RECORRENTE: ~CEL ANAPÁ FLORESTAL E 
CELULOSE L TOA. 
ADVOGADO: JOSÉ ANTONIO LEAL DA CUNHA 
REC~RIDA: ALEXANDRINA DE ALMEIDA SANTOS 
ADVOGADO: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO 

AMCEL - AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE 
L TOA. Interpôs RECURSO ESPECIAL dirigido ao Colendo 
Superior Tribunal de Ju511ça. com fundamento no art. 105. li I. 
alínea ·a· da Consti.luição Federal, contra docisão proferida pela 
Cofende Cimara Unica do Tribunal ele JusUça do Amapá, 
atacando aoórdAo assim emenlado: 

"PROCESSUAL CML. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA ON· 
UNE. PRINciPIO DA IIIENOR ONEROSIDADE AO 
DEVEDOR. 1) A detennin11#Q de penhor• on-llne ni o 
or.nde a gm11çjo prevls~ no ort. 655 do CPC e nem o 
principiO da menor 0/lflros/d;We d• oxecuçAo disposto no 
art. 4120 do CPC. Ptec4td<fntes do STJ. 2) E cabivef a 
penhora on-llne em desfllvM do executado solt~rio 
qwndo o crrtdOI' já fiQOtou os mofos lef1•1s cablveis PM• 
/oulizar bens dos dev.Oores prlnci~ls. 3) Agrt~vo • que se 
nega provimento." 

(TJAP • Ag n. • 2.171108 • Acórd~o n.• 12.847 • 
Rei. Des. CARMO ANTONIO • ~an Única • }. 2g;Q7f200B • 
v. Unhllme • p. 18/0812008. DOE n.• 4316). 

Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapâ. à unanimidade, nogou provimento ao Agravo 
de Instrumento interposto pela recorrente. conronnando a r. 
decisão monocrática proferida pelo JuiZo da 1' Vara Civet e de 
Fazenda Publica da Comafca de Santana nos autos do 
Processo de Execuçáo n.• 9 .36612003. A Corte de Justiça 
confinnoü a penhora OT>-IIne recalda na conta da empresa 
solidária, pois esgotados os meios legais em localizar bens dos 
de<nals devedores principais. 

lrresignada. em sudnlas razões de Recurso 
Especial. fts. 147/161, a empresa recorrente afirmou que o 
aoórdiio recorrido contrariou lei Federal, especificamente os 
artigos 467 e 471 do Código de Processo Civil, apontando 
viol~ é coisa julgada e inovação processual, sob os 
seguontes fundamentos: 

a) lmpossibiidade de penhora on-llne 
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executada, pois niio se trata de responsabHidade solidária, mas 
subsidiária. conforme j;1 decidido pelo Acórdiio da Apelação 
Civel n.• 2.171/2008 (fts. 18130): 

b) Houve irregularidade no cumprimento do 
Mandado de Execução. pois. sendo a recorrente responsável 
subsidiária. somente poderia ser demandada quando excutidos 
os bons dos devedores principais; 

Assim. diante desses argumentos. requereu o 
provimento do Recurso Especial para fins de reforma do 
Acórdao guerreado. 

A pane recorrida, em oontra-rozOes de ns. 165/167. 
pugnou. em resumo. pelo não provimento do recurso. por se 
tratar de recurso procras~nalório. 

Este o relatório. 
Em juizo de admissibilidade, examino os 

requl~ tos. 

I - Da retenção do Recurso Especial: 

Primeiramente. afasto a possibilidade de reteoçAo 
do presente recurso especial. uma vez que o aoóroao recorrido 
originou-se de decis.!!o interlocutória proferida em ~:;o dç 
~. hipótese não contemplada no art. 542, §2°. CPC. O 
dispositi\10 legal invocado dispõe que a retenção dos recursos 
excepcionais timila-se às decisóos proferidas em processo de 
Ç2Dl:l$QmeJJlQ. !<allle!l!r ou ~.i.c~. 

Assim , embora a decls.!!o de primeiro grau seja 
interlocutória, nao M previsão legal para sua retenção. Logo. 
necesSário se faz anaisar. detidamente, se o recorrente 
atendeu os pressupostos extrínsecos e lntrlnsecos do reco.~ rso 
especial. conforme previs.!!o do an. 105, Inciso 111. allnoa ·a· da 
Constituição Federal. 

11- Dos elemala r~ulsitos do admissi bilidade: 

O reco.~rso é próprio e adequado, pois a causa foi 
decidida em ultima instância pela Corte Estadual de Justiça. 
sendo negado provimento ao Agravo de lnslrumenlo. a 
unanimidade. e o Recurso Especial encontra previsão no Texto 
Constitucional. 

Presentes a legitimidade e o interesse da 
recorrente. porquanto se Insurge contra Aoórdiio que é contrário 
a sua pretensão. 

Atendido o requisito da regularidade foiUlal . ..na 
vez que peça recursal contém os fundamentos jurídicos do 
pedido. bem como e subScrita por advogado com procuraçáo 
nos autos e com pode<es para ai!Jar nas Instâncias superiores 
(ft. 11). 

. Quanto à tempestividade. verlftCO que o v. Acórdão 
recorrido foi publicado no Diãrío Otidal do Estado de 
1910812006, com d rwação em 20/0812008 (certidão do n. 145). 
e o Recurso foi recebido e protocoizado no décimo QUinto dia 
do prazo reco.~rsal (04/0912008). sendo, portanto. tempestivo. 

Ademais. a Recorrente efetuou o pagamento de 
custas. bem como despesas com o porte de remessa e retom o 
dos autos, conforme guias e comprovanles às fts. 1621164. 

Observo, entretanto , que o Recurso Especial 
não mer11ca seguimento. 

Sucede que em nenhum momento a Corte de 
Justiça enfrentou a aplicabüldade dos artigos 467 e 471 do 
Código de Processo Civil. A :tnii!J....R.IJU.J.ti!l cingiu-se. tão
somente. na aferição de que a determinação de penhora on
IIM nao ofendo a gradaçáo prevista no art. 655 do CPC. bem 
corno não viola ao Principio da menor onerosidade da execução 
disposto no art 620 do CPC. sendo posslvet a penhora de bens 
de devedor solidário. 

Embora reconheça a possibllioade em tese de 
contradição entre o Acórdão recorrido e os termos do Acórdáo 
da Apelação Clvel n.• 2.17112008 (fls. 18/30), porquanto o 
primeiro considerou a ~e Mlli~ da empresa 
executada, enquanto o segundo acórdão fundamentou em 
~nnl!ilicliiO!! •. ~u~illiá.!ia. ver1tlco. no entanto. que nao 
houve prequestionamento dessa matér1a. 

Ocorre que a afirmativa de solioariedade surgiu 
com o voto condutor do ElOl\o. Relator sem que essa posslvel 
contradição fosse objeto de debate pelo Colegiado Julgador. 
Em ve<dade. a recorrente não pro\IOCOU o Tribunal por melo de 
Embargos Oedaralórios para que se manifestasse acerca 
desse relevante ponto, preferindo ingressar. par n lrum. com 
recurso cxcepdonal à Corte Superior. 

Ausente, portanto. o prequestionamenlo. pois a 
Quest3o federal susdtada surgiria se o Tribunal manifestasse 
acerca da tese ora levantada. A meu ver. mesmos as questões 
surgidas no próprio aoórdao recorrido devem ser 
prequestionadas. sob pena de nao admissibilidade. Nesse 
sentido Já manifestou o Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSUAL CML. RECURSO EsPECIAL. 
PREQUEST/ONAMENTO. QUESTÃO FEDERAL SURGfDA 
NO ACÓRDÃO RECORRiDO. NECESSIDADE DE OPOSfÇÀO 
DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. é..~IJ.!!li~$tlQ 
áít§cal no acóaüo do Tritxmil dt Q!f~ t n.io oposto~ 
MJllim9s~mru . .mJ.Illà:a.Q.f'l9laR.n~ 
CJKU$il!9 ~~tato. PrecWf11L..sl.i._~l1f. 
~ (EResp n' 997g&'SP). 2 • Ratific11ç.io do 
indefvrlmeniO 1/minN do5 emb.ttVO$ dt dlvergêncl• . 3 • 
Agr»vo reglmenl•l Improvido." 

(AgRg nos EREsp 2410521/IIG, Rol. Min/$110 
FERNANDO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 
01.08.2003, DJ 18.08.2003 p. 140). 

(Destaquei e grifei) 

Ora, sem Intentar embargos declaratórios para 
provocar o prequeslionamento, a discussão da matéria em sede 
d~ recurso excepcional encootra vedação, ante o Enunciado da 
~!!l.l ~a~.!lli.S.!!1!!!!!!..o..Ir~n~...f.t!ltrõll que dispõe: 

"O pomo omls~o da declüo, sobre o qu' l nio 
for~m lnlerpos tos amb.trgos declaralórios, não pode ser 
objeto de recur so oxtraordin~rlo, Pl?r faltar o requisito do 

preqv.slioniVrleniO". 

Nesse mesmo sentido: 
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i{l(ayan!J lfiÍS. SIQUJC ODÓS t tpbargos dtçla~ 
« QVQCf!l ~lfciodiMifi~ 
JKltntl~solídldf nas SIÍl!lulu ZB2 e 355 do STF. 1 
Ag ravo regtm.nllll desprovido. • 

(STJ- AGRAGA Z007008561e1 - (nDellll RJ}-
1' T. - Rei. lllin. Denlu Arruda- OJU 11.10.2007 - p. 00310). 

(Destaquei e grifei) 

Por outro lado. os argumentos expendidos no 
recurso ora em análise. no tocante a Irregularidade no 
Cl.fllprlmenlo do Mandado de Penhora. não se coadunam com a 
finalioade do Recurso Especial, qual seja, uniformizar a 
inteireza da interpretação federal. O recorrente não apontou 
analiticamente a violação a Lei Federal. mas. tao-somente. a 
Insatisfação com o resultado do julgamen1o e o Intento em 
reexaminar o substrato fático-probatório constante dos autos. 
Essa pretonsao é defesa e<n sede de Recurso Espedal, nos 
termos da s.ú.tll!!!J .!'I~ do~ ~liRtrlor IrlbiJ.Ml.J!I 
.!.Y.~iç_!. 

Por fim. as 'questões acerca da ponhora on-lfne 
frento à ordem do preferência do art. 655 do CPC e a nao 
ofensa ao Princípio da Menor Onerosidade ao Executado 
encontram consonância com as decisões proferidas pela 
Colenda Corte Superior de Justiça, consoantes Julgados abaixo 
colacionados: 

"PROCESSO CML EXECUÇÃO. PENHORA OH 
UNE. POSSfBIUDADE. IIENOR ONEROSIDADE PARA O 
DEVEDOR. ARTS. 620 E 655 DO CPC. ~J.....l 
RWfíCf /urisorudfnçj• dtSii! Cortl.... l __ rLú~_d'
RJICJ1Nu..9n ünt não ofonc!e 1 aradaçkm~ista ao art 655 
w....c~ .. LliJIIl.JJ_prl_f!Ctoio da mtaQL9omlkJ;NLJia 
Ut.(;~a.~sfo no art 620 do C~tfi.mln. 2 • 
Agravo reglmentlll desprovidO. • 

(STJ • AgRg no Ag 035081/RJ, Quarta Tunn11, 
Rei. Mln. FERNANDO GONÇALVES, j . em 1e.02.2008, publ. 
no OJU dt 03.03.2008, p. 1}. 

E mais: 

"PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL -
PENHORA ON UNE - EXCEPC/ONAUDADE DA IIEDIDA -
SÚMULA 7/ST J . 1. Acórdlo recorrido que, após twam sido 
frustrados dois lo/16as e náo t.r htvldo lndlcaçio de oulros 
bens pelo t xeculildo, autorizou a penhon on fine do 
dinheiro em conlas do dtvedOI', resguardando o sigilO 
blln~rlo e o cumprimento das obrfgaç6ts comerciais e 
lnb•lhlsllls d11 empresa. 2. Dlscum o soblw a 
oportunidade de oferecer outros bens t sobre liquldu dos 
bens ofarecldos • penhora que esb.t"' no óbice da SúmuZ. 
7/STJ. 3~.LL!em ent.ndldo poss[yrt ttn sltuaç9u 
uul>9,onl ii. a DfiOhO'f on liae dt cr+d/tos do u i!CI!tldo 
um qw lS$9. imoorte em vio/aç,jo do Drincíp1q da miOQC 
ontrgs/dtde • nrm da qrtdacjo Mvls lf ~ art 555 do 
~ 4. Recurso especZ./ nio provido. • 

(STJ - Resp. n.' ti3314/SP, Rei. Mln. ELJANA 
CALMON , S41gunda Turm11, J. em 17.04.2008, publ. no DJU 
de 011.05.2008). 

Com esses fundamentos, não vislumbrando 
hipótese de cabim ento peta aHnea ·a·. inciso 111, do art. 105 da 
Constituição Federal. nego seguimento ao RECURSO 
ESPECIAL. 

Publique-se. 
lntime<n-se. 
Macapá/AP. 13 de feveretro ele 2009. 

DES. HONILDO AMARAL OE MELLO CASTRO 
Vice-Presidente do Tribunal de Ju5tlça do Amapá 

MacapáfAP. 27 de fevereiro de 2009. 

Bet• Ana Célia Madeira Barros Ak:oforado 
Diretora da Secretaria da Câmara Única. em exercício 

CÃMARAÚNq 
SUBSECRETARIA C!YEL 

BKURSO ESPECIAL NOS EMBARGO$ DE QECLABACÃQ 
• NO A9RAVO DE INSJRUMENTO N.• 2.Q91/20QJ 

ti!.lf«.BQ_IJ.N!CO PA JUSTIÇA: 000102:)-45.200U.03,0C!.QQ 

RECORRENTE: SANECIR L TOA. 
ADVOGADA: KEILA MICHAELA C. G. NASCIMENTO 
REC~RIDO: JOSENILDO DE OLIVEIRA CUIMAR 
ADVOGADO: JOSENILDO DE OLIVEIRA CUIMAR 

SANECIR L TOA. in1erpõs RECUftSO ESPECIAL 
dirigido ao Colendo SuperiCM' Tribunal de Justiça, com 
fundamento no art. 1 os. Ui. alfneas •a· e "f!' da Constilyição 
Foderal. contra decisão proferida pela Colenda CAmara úniu 
do Tribunal de Justiça do Amapá, a!acando acórdiio assin 
emenlado: 

"PROCESSUAL CML EXCEÇÃO DE PRÉ· 
EXEClTTIVIOADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ· 
CONSnTUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. 1) A Exceçio ele PrHxecutlvldade por ser 
meio de defesa sem necessidade de atgurança do juizo, 
somente 6 admitida quando desrMC .. úr!e qualquer 
dilaçi o probalórta, logo a prova eleve atr pr6-constituida; 
2) Agravo Improvido. • 

(TJAP • AQ n.• 2.091101. Ac6rdl o n.• 12.334 . 
Ral. o ... LUIZ CARLOS • CArnaA Única • J. oa/04/2001. v. 
Unânime • p . 13/0512001- DOE n. • 4247). 

Consra dos autos que o Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá, a unanim idade. negou provimento ao 
Agravo de lnslrumento Interposto peta recorrente. confirmando 
a r. declsAo mon00'11tica proferida peto Juizo da 4' Vara Civel 
e de Fazenda Publica da Comarca de Macapá • Prooesso de 
ExecuçAo n.• 9.454/2006 . . 

A Corte de Justiça reconheceu que em exceçao 
de pré-executividade nao se admite dilaçao probatória. In 
~su. os fundamentos de nutldaele do UlUlo que embasou a 
1nldal executiva, conoemeote a incerteza do contrato de 
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honcdrlos ad\'OCalldos, demandariam dilação probatória. 

lnterposm Embargos Dedaratórios. fls . 161117•. 
a Colenda Câmata Única, ~ unanimidade. negou-lhes 
piO'ollmento, diante do caráter sub6titutivo do rao.m;o, uma vez 
que estes possuem nal\nZa lntegraliva (Acórdão de fts. 
180/1&4). 

lrresignado. em razOes de Rewrso Especial, ~s. 
1901207. o recotTellle afinnou que o acórdão recon1do negou 
vigênda à Lei Federal. bem oomo divergiu de declsões 
prof811daS por ou1ros Tribunais. 

Alegou que a execuçao é ntJa. pois aparelhada 
em oontrato de honoràrios ad\'OCatlcios ad exifum, sendo que o 
exeqüente não comprovou a contrapresta~o dos seNiços. 
Logo. o procesao executivo não poderia prosseguir com 
dúvidas acerca da Mquldez. ce<1eza e exlgibi~dade do titulo 
executivo. No mais. competiria ao exeqüente a prova da 
consec;uçlo do serviço prestado. o que não ocorreu. 

Aduzlu que a quest.lo de luldo Já foi objeto da 
Medida Cautalar n.• 11.Q67-M' perante o S...,erior Tribunal de 
Justiça. cujo relator. t.lin. Aldlr Passarinho. deferiu liminar para 
ab1bulr efei1o su$1)8RSivo a Recurso Especlal onunda de Ação 
Cautalar de Arresto que tramitou na 3• Var.t Clvel de Macapj. 

Apontou negauva de vtgblcia aos artigos 535. 11. 
586. 614, inci&os I elll, 615. IV, 618, I. IV e VI todos do Código 
de Proc;e$SO CMI. pois, a seu ver, tanto o aoórdão do Agravo 
de lnslrumento quanto o aoórdao dos Embargos de Dedara~o 
se omitiram em declarar a nuMdade do Processo Executivo 
fundado em titiAo inc;eno e lneltlglvet. 

Após cb:orrer sobre a diwrgêncla Jurisprudencial, 
apontando acóldao parad9na do ST J (AG 475302-SP- 4.,.. 
Rei. Mln. Aldif Passarinho) requereu. ao final . o provimento do 
ReQ.QO Especial para ftns de refonna do Aoó<dão guerreado. 

A parte recon1da. embora intimada. não ofertou 
contra-razôes (fts. 2181219). 

É o relatório. 

Em juizo de ldmfuibilidade, eumino 08 

r.qulaltoe. 

t- Da notenção do recurso especial: 

Primeiramente. afasto a possibilidade de retenc;ao 
do presente IIIClXSO especial, uma vez que o acórdão reoonido 
originou-se de declslo lnt~ória proferida em emeuo .. .d§ 
~. hipótese nao contemplada no art 5-42. §2". CPC. o 
dispositivo legal invocado dtspOe que a ret~ dos raanos 
excepciOnais limita-se is decisões proferidas em processo de 
~. Qlllelatou ~~ecuçto. 

Asún. embora a declsao de primeiro gr.tU seja 
lnterlocul6rie. oomo visto não há previsão legal para sua 
retençlo. Logo. ~rio se faz analsar. detidamente. se o 
rii<XlnWlle atendeu os pressupostos extrinsecos e inlrlnsecos 
do rea.no especial. conlonne previsão do art. 105. inciso 111. 
atlnea.s ·a· e 'c' da CoMtituiçlo Fecletlll. 

11- 008 clemala requlsltoa de admissibilidade: 

o recurso é próprio e adequado. pois a causa foi 
decidida em OOima instância pela Corte Estadual de JustiÇa. 
sendo negado provimento ao Agravo de lnslrumento. à 
unanimidade. e o Reano Especial encontra pre'lisAo no Texto 
Consltucional. 

Presentes a legitimidade e o Interesse da 
recorrente. porquanto se insurge contra Aoóldao que é 
conlrário ê sua pretensão. 

Atendido o requisi to da regularidade formal. uma 
vez que peça recuul contém os fundamentos Jurídico$ do 
pedklo, bem como é subscrita por advogada com procuraçJo 
1105 aulos e com poda-es para aliJar nas instâncias superiores 
(11.09). 

Quanto à tempestividade, verifioo que o v. 
Ac:ónl3o dl EmbargOS de Oedar8çio foi publicado no Oiàrio 
Oficial do Estado de 1110812008. com circuaçAo em 
1210812008 (cer11dl0 de fi. 188), e o Recurso foi reoebido e 
protoootizado no décimo quinto dia do praxo recursal 
(2710812008). sendo. porlenlo, tempestivo. 

Ademals, a Recorrente efetuou o pagamento de 
rustas. bem como despesas com o porte de remessa e relomo 
dos autos. conlorme gulas e comprovantes u fts. 2151216. 

Oburvo, entreUnto, que o Recurso Especial 
merece seguimento pardal. 

Com efeito, o Recurso Especial é o meio 
processual de compel~a do Supetior Tribunal de Justiça. 
que tom o escopo de mantiW a hegemonia e a aUioridade das 
Leis Federais. 

Cabe. portanto. nesta fase rea~NI. a análise dos 
requisitos de admiSSibilidade do Reano. bastando. par;a o seu 
conheclmento. que sejam demonstrados os fundamentos 
jurldlcos estabelecldos pelo Tribunal de origem. limitando-se. 
neste seara, a aplicaçio ,do dlreHo fedetal à espécie. 

In ca.su, a argumentaçlo da Recorrenta acerca da 
negative de vig6ncla aos 1!!i1m ~5 11 58!! 814 ~ 
~18JIVaV1il®$~~éde 
cla-aza auftciente à compreenslo do ltlglo. • prowra impugnar 
os pontos em que o Aoó~ recorrido. em tese, deixou de 
enfrentar. Os lundamentDs jurldicos apresentados são de 
natureza Interpretativa. como se v.ilica em suas teituru. 
justificando a admiSstlilidade do Recurso. 
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Destaco. ainda. que a vexslia quaestio dngiu-se 
na diSOJSSio acerca da possiblldade de aferir a iquldez do 
titulO executivo ern ex.ceçáo do prHl!IIO.Jti'lidade. sendo certo 
que o Colando Superior Tribi.NI de Justiça se manife&tou. 
recentemente. no seguinte sentido: 
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Especial. fls. 2061220. alegando negativa de vigéncla à Lei 
Federal. além de sustentar que o aoótdáo rflOOtfido cliveryiu de 
declsões Judiciais profet1(!as por outros Tribunais 

Alegou. entre outros fundamentos. a 
impossibilidade de fixação de alimento& â a~ora diante de sua 
maioridade atingida no decorrer do processo: vlolaçlo ao 

•TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - Código de Processo Civi. pois a Magistrada a quo Julgou 
POSSfBIUDADE DE APRECIAÇAo DA IIATÊR1A ALEGADA antecipadamente a lide s.m oportunizar a prodoçio de provas 
EM EXCEÇÃO DE PRI!:-EXECUlMDADE - para atestar o binOmio necessidade do aUmentado e 
REDIRECIONAMENTO - COA NÃO CONSTA NOME DO capaCidade do alimentante. Apontou, ainda, violação aos 
SÓCIO - ÔNUS DA PROVA· FAZENDA PÚBUCA. princípios do devido processo legal, ampla defesa e 

1J. e.!_ÇtÇio ele lri=txecu!M~....JI.QI!IIdQ. contraditóriO. 
Mio Luiz Fwt (f!ESQ. 513.417/SCI. 6 u!Yil • wsci!Kio de Requereu. ao final. a reforma do acórdão recorrido. 
~-~clâLJIL.OfíçjQ.~ com 'listas a anular a sentença recon1da. 
!:210.0 .a.J....J11n.run...Lllll1!!115 .... d!Ltllul9_ a~Kllti.YS!.-111 Embora Intimada. a parte reoorrlda nao apresentou 
wu~uu~.L....LJ- ~J • KiQ contra·razOes. consoante certidão de n. 234. 
t!fC'Illi.l. 2. ( ... ). 3. ( ... ) . 4. ( ... ) Agr.vo regimental Este o brew relatório. 
Improvido." Decido. 

(.AQRg no REap toi.G47/RN, Rei. Mlnlatro O Recurso Especial interposto pelo 111C01T811te 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA l\JRMA, julgado em mereoe rejeição Incontinente. diante da manifesta 
0310412001, DJe 1-w.nooa). InadmiSSibilidade. considerando o não atendimento do requisito 

da tempestivid-. 

Todavia. quanto ao dissldio Jurisprudencial. 
verifico que a riiCOIT9flte nAo atendeu aos artigos M 1 do CPC 
• 255 do RIST J . poio o acórdão pantdigma nlo possui 
similitude filica com o acórdão recon1do. A decisão lida como 
paradigmàtica traz em seu bojo uma nulidade argüida com 
1\Jk:ro no m. 114. a do CPC. que trata da ausencia de 
demonstrativo de cãi<:Uo em processo executivo Já o acórdão 
recorrido enfrentou. tio-somente. • impossibiidade de dilação 
probatória em exceção de pré-executividade. Nesse sentido, Já 
decldiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, vwblr. 

"( ... ) 2- Nio haYMdo a rec:onenta 
demonstr.clo, mediante a r .. lluçjo do devido cotejo 
anafitlco, a exlst&ncla de aimlltlude d.. circunstinclaa 
fátlc .. • do direito ..,eicado noe ~~eótdlos tecorrido e 
pwadlgmas, rest. de .... ndldo o comando dOI arts. 541 
do CPC e 25$ do RISTJ. ,_ ~urso &pedal não 
conhecido." 

(STJ- REap 143.472- (2007/008716&-t)- 2" T. 
- Re,. Eliana Cal.-.- DJe te.t1.2001- p. 204). 

Pelo uposto, ADMITO patclalmente o 
RECURSO ESPECIAL. !Ao-somente pela allnea ·a· do 
permissivo cons~tucional· __ . __ 

Publique-se. 
Intimem-se. 
Macapa/AP. 11 de fevereiro de 2009. 

(a) Desembargador DÓGLAS EVAHGEUSTA 
Voe. Pr85idenle do T JM'. em exerclciO 

Maca~IM'. 27 de f elro de 2009. 

Bel' Ana ia Alccítvtd8b 
Diretora da Secre mara Única. em exercido 

Recorrente: J. N. f . DE L 
AdYOIIado: .JOÃO AMI!:RICO NUNE$ DINIZ 
Recorrida: M. $. P. 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA 

J. N. F. DE L n.rpós RECURSO ESPEQAL 
dirl!;do ao Colando Superlo< TrlbuNI de Juettça. com 
fundamento no art. 1 OS. 111. ·a· e 'c' da Con&tituiçAo Federal. 
contra Aoóldao da Egrégia ctmara Única do Tribunal de 
Juatlça do Estado do Amlll)i. assim ementado: 

"CML E PROCESSUAL CIVIL Al'a.AÇÁO. 
AÇÃO DE fNVf.ST/GAÇÃO DE PATERNIDADE. CIC 
ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 
DEFESA. PENSAO ALJMENTfcA. QUANTlJM. 1) O 
~10 antKipMlo da lide, com aplíuçto eotrela do 
art. 330 do CPC. nio resufla ..., cen:NmenfO de delltsa. ZJ 
Os aHmemos deii'MI aer ff;rlldos de KOI'do com 1 
neceu/Mde do alimentando • •• poulbl~• do 
alimentante, dewndo aer mantklo o qu•nlllm fixado ,. 
seniMÇa .. obsetvado o relwldo bln4mlo. 2) Recutso a 
que .. nega pro..,.,..,_ • 

(AC 1771107. ReL: Des. CARMO ANTóNio. Clm•,.. Únln. Acóntto: 12.102. j . ~001. v. Unlnlme
p. 1TifUI2(JM ·DOE 4231). 

Consta dos aulo$ que o T rtbunal de Justiça do 
Amapi. i unanimidade. confirmou a r. sentença proferida pela 
Juizo da 2" Vara de Familia. Orlio8 e Sucessões. nos autos da 
AçAo de lnvestigaçJo de Paternidade ele Alimentos - Proc. n. • 
14.122/2003, recon'-ldo a paternidade e ftl!llndo um salirio 
mínimo a tltuiOS de allmenlos devido pelo réu a- ltlla M. S. 
P. 

lnterpo5tos Embargos Dedaratóriqs. a Corte de 
Justiça não os conheceu por Jnllrnotstiyjdadt. conlonne 
acórdão un~me.lls. 13()(136, assim ementado: 

•EMENTA CML E PROCESSUAL CML. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEIIIPESTMDADE. 
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) Hto se conhece dos 
Embergos de Declaraçlo qullldo lnlwposfOS depois de 
lranscon#do o prezo 1eQa1 de cinco dias, conlbnne 
~rw o Mt m do C6dfgo de f'lolxeuo Civil. Z) 
R-nto colllt.cldo. • 

(TJAP • EDc/AC n. • 3371107 • Acôrdto n.•U.S!Z 
- Rei. DN. CARMO ANTÓNIO - Clman~ Útlb · ). 2GI0'-'200. 
- v. Un"'lme - p. 2CMI«<220f - DOE n. • 4114). 

lrresiQnado. o recorr~_le interpós Raano 

Sucede que após a publ~o do Acórdão que 
Julgou o recurso de apelação, o recorrente lntelpOs no ~imo 

dia do prazo legal. :rli.JM, Embargos de Dedara~o. o que. 
como regra. suspenderia o prazo para outros reanos. 

Todavta, o Departamento Judiciário certilicou que a 
transmissão do fac simile OCOtr81J no último dia do prazo legal e 
após o hOfW1o de expediente do Tribunal (certídiO de ft. 177). A 
aus6ncia desse requisito eMencial res~ no niO 
conhecimento do recurso pala Càmara Úr1ca do Trl~l de 
Justiça, diante da Intempestividade, conlonne Acórdão de fls. 
191/194. 

Com efeito, consoante regra do Mt. !31, c.put. 
CPC. não houve interrupçlo do prazo recursal, porquanto firme 
é a juriSI)rud6ncia dos Tribooals Superiores que Embargos de 
0ec1araç1o IntempestiVO$ não suspendem o prazo par;a owos 
recursos. 

Assim, atesta-se atraws da rartid4o da as 173 
que o Aoóldao que JUgou a Apelação Cí\181 foi l)lt)llcado no 
DOE n. • 4231 que c1rtu1ou em 1 Bl!l4I2008 lsext.a-!ajra) sendo 
que o recorrente teria ~ par;alngreaar com 
o Reano Especial. No entanto.~.~ dole 
meae• ap6e. o 18001T8nte protocoiZOU o recurso exilemo, 
quando J' transcorrido In a/bis o prazo do art. 508 do CódiQo 
de Processo CMI. 

Registre-se, novamente, que a Jurlsprudhlcia do 
Colendo Superior TrtbUII81 de Justiça, ..em. raiteladamente. 
decidindo a nao lntem.opçlo do prazo para outros reanos 
quando Embargos de Dedatllçáo são reconhecidamente 
Intempestivos. Nesse aenUdo: 

E mais: 

"AGRAVO REGIIIIENTAL EM EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO Etl RECURSO ESPECIAL 

~~~~DO~ ~CONHECIDO. 1........121 
ICI«ú!doa. ~· opoá>s, lbtlm.. 1uiHitRI 
intwnptslfvps. Em Nú!l. HOdo. nAo ,.. '"'......1111 
laflaypçlp dp j!CVQ_recwyl. I!QI II!Jnoi do CIPCif ~ 
d~(ERE., JOZ.1n!SI', 
COifl Especial, Re/. Mln. l'eçattiN ~~Mina, DJ de 
27NZ«UJ. 2. Agra.o ~tlll nto colllteefdo. • 

(Agltg ,_ EDcl 110 R&p St.U731RJ, ReL 
111/n/d'O HalO QUAGUA BARSOSA. QUARTA TURMA, 
julfllldo - ot/1012007, DJ 2tlf0/2007 p. 2U). 

Com ••• lundemeniDa, dianta da manifesll 
~. nego aegu'-!lo ao RECURSO 
ESPECIAL. 

Publiqu.M. 
Intimem-se. 
Maca~M'. 28 de janeiro de 2009. 

(a)Onembargaclof HOHLDO AMARAL DE MEU.O CASTRO 
Vooe- Prestldente do Tribur\al de Juatic;a do l\lnall4 

CÃMARA . 
suBüêRiT=.f~L 

REI',·8E~~~CivEL 
!M~o ÚHJCO ot..sf~,HO,aoou.o3,ooocu 
EMBARGANTE: REAL SEGUROS SIA 
ADVOGADA: IIARIA APARECIDA VIDIGAL DE SOUZA 
EMBARGADOS: UMPEL L .. EZA URBANA E 
TRAHSGOLD LTDA 
ADVOGADOS: LUIZ CELSO ROCHA JúNIOR, AHIIA 
KARLLA BRABO IIAGAUtÃES, JOkJ ALVARO 
QUINnUAHO BARROS e IIARCIO FERREIRA DA SILVA. 

VIstos etc. 

REAL SEGUROS S/A., atraY6I de ~ 
regularmente constituído. opOa Embatgol de Oeclaraçlo conn 
a deddo desta Voce-f>Nsldtnc:la (la. 370), que '-'dogou o 
aco«~o de 1ls. 28QI292 entabi.Udo em a rec:orren1e e as 
empreaas TRANSGOlD L TOI.. e LIMPEL - UNPEZA 
~LTOA. 
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Alegou. em resumo. contradição da decisão 
homologatória. porquanto o julgado atribuiu indevidamente à 
empresa REAL SEGUROS 5/A. a obrigação de reoolhlmento 
de custas processuais remanescentes, uma vez que as partes 
convencionaram, na Q!US!.Ila 1 I do acon1QJJls.~. que 
referidas custas encontram-se lncluldas no montante do 
acordo, sendo de responsabilidade da autora LIMPEL -
LIMPEZA URBANA. 

Destacou que a empresa credora já recebeu seu 
crédito lncluida as custas. razão porque pugna pelo 
acolhimento dos Embargos de Declaração para reconhecer a 
contradição do julgado e emprestar efeitos Infringentes para 
inverter a obrigação de recolhimenlo de custas processuais à 
empresa LIMPEL. 

Diante dos efeitos Infringentes dos Embargos de 
Declaração. determinei e lnlimeção das empresas 
TRANSGOLD L TOA e LIMPE L - LIMPEZA URBANA L TOA. 
para manifestarem sobre o pedido. Todavia, ambas 
silenciaram, conforme ~e.J!._~. 

Este o relatório. 

Decido. 
Com efeito. sabe·se que Embargos de Declaração 

não constituem meio idôneo para reapreclação de questão de 
mérito enfrentada pela decis.1o recorrida, eis que são recutsos 
de Integração e nao de subs~tulção. ObjeUvam. em verdade, 
sanar eventuais obscuridades. conradlções ou omissões no 
julgado. 

A decisão recooida. tal como posta. não possui 
nemuma contradlçao a ser sanada, pois. segundo a Corte 
Superior de Justiça, a contradição exigida em lei é " ... a~as 
a lnt.ma, aq~ que sa wrifi~ •ntre as proposiçMs e 
çonçlusôes do próprio julgado.· (ST J- EDci·REsp 654.270 -
(200410061549-3)- 3'T. - Rei. Sidnei Beneti- DJe 20.11.2008 
-p. 390). 

A conttadlção para eleitos legais se<ia, por exemplo, 
se houvesse fundamenta~o favorável ao autor, mas o pedido 
fosse julgado improcedente. Cont..odo. não é o que oCOtreu no 
presente caso. 

Este julgador atribuiu à empresa REAL SEGUROS 
S/A a obrigação de arcar oom custas processuais 
re<nanescentes porquanto d8C01Tente da condenação imposta 
pela m ença .ltU\$~. substijuida por força do art. 512 
do CPC pelo ~-de fl$. 2071211 tudo em observância ao 
Pr1nclplo da Sucumbência previsto no art. 20, do CPC. oujo 
disposiUvo legal atr1bul ao vencido o dever de ressarcir o autor 
plllas despesas e honorários advocatlclos. 

A petição de acordo de fts. 2891292, nao é bem clara 
quanto ao pagamento das custas processuais remanescentes. 
Em que pese a Qtusula 1.1. da avença afirmar que os valores 
acordados referem-se a "quifBÇOO Integre/ ao pleito", '/é 
estando Inclusos quaisquer valores•, "além de custa1' (slc). o 
oerto é que as partes n1o podem dar quitação às custas 
processuais fulur.IS, pois não se apurou, pela contadoria. se o 
valores recolhidos com na inicial satisfazem o custo 
processual. 

Por outro lado. a empresa REAL SEGUROS SIA 
assumiu JQ!Ill a di'Jida. inclusive o ônus da sucumbência 
(Incluindo as custas processuais). Logo, sem destoar da 
sentença e do acórdão, se porventura houvesse custas 
processuais remanescentes. a empresa vencida. por imposição 
legal, estaria obrigada a arcar com esse Onus. 

Toda'Jia. a meu ver. os Embargos de Declaração 
merecem ser acolhidos, porquanto reconheço que embora a 
petição de acordo (fls. 2891292) não seja bem clara quanto ao 
ponto questlonado, entendo que as partes objetivaram 
convencionar o pagamento de custas finais pela parte autora, 
até porque esta restou sllenle quando ln~ada a manifestar 
sob(e os Embargos Declaratórios com efeitos lnfr1ngentes. 
conforme cerUdao de ns, 3BQ. 

Com esses ttr.damentos. acolho os Embargos de 
Declaração. para esdarecer que eventuais custas processuais 
finais serao suportadas pela autora LIMPEL - LIMPEZA 
URBANA L TOA. porquanto aquiesceu que os valores recebidos 
já integram todas as despesas do processo. 

P. R. Intimem-se. 

Macapá (AP), 05 de fevereiro de 2009. 

DES. HONILDO AMARAL DE MEUO CASTRO 
VIce-Presidente 

Bel' 
Diretora da S 

CÀM~C[l ~sEci!tf IVEL 
AGRAVO DE INSTRUME~TO N~-~~ 

Orige<n: 1.' VARA CIVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE 
MACAPÁ 
Agravante: MÉTODO ENGENHARIA SIA 
Advogados: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO E OUTRO 
Agravada: MÉTODO NORTE ENGENHARIA E COMÉRCIO 
LTDA 
Advogado: CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEJRA 
Relator. Desembargador EDINARDO SOUZA 

DECISÃO 

MÉTODO ENGENHARIA SJA, por 01termédio de 
advogado devidamente hablllado. Interpôs agravo de 
lnstn.mento contra a decisão proferida pela MM. Juiz de 
Direito da 1.' Vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca de 
Macapá que, nos autos da Ação de Abstenção de Uso de 
Marca. movida contra MÉTODO NORTE ENGENHARIA E 
COMÉRCIO L TOA, indeferiu o pedido de tutela antecipada 
deduzido na Inicial. 

Em suas raz6es. alegou que sua fundação data do 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ano de !973. tratando·se de empresa renomada e conceituada 
no ramo da construção civil, com atuação no mercado nacional 
e internacional há mais de 34 (trinta e quatro) anos. entretanto. 
fora surpreendida pela tentativa de registro da marca 'M 
MÉTODO ENGENHARIA·. pela agavada. contra o que se 
opOs formalmente em 2510212003. 

Sustentou, ademais, que concomitantemente a 
apresentação da oposição junto ao INPI, notificou 
extrajudicialmente a empresa agravada, com a finalidade que 
esta se abstivesse de utilizar marca de sua prOPriedade, bem 
como prestasse os de'Jidos esclarecimentos das tootativas de 
registro por ela adotadas. entretan:O. em que pese senhor 
Eduardo Corrêa ter acusado recet:imento, conforme contato 
ocorrido em 3010612003, nenhuma medida concreta fora 
adotada. 

Aduziu, também, que n~o bastasse a flagrante 
violação ao direito de propriedade, o que já seria suficiente 
para o manejo da ação. assim como a antecipação dos efeitos 
da tutela, chegou ao conhecimento público a informação de 
que um dos s6cios da empresa agravada encontra-se 
envolvido em esquema criminoso de fraude e desvio de 
recursos publicas. a despeito de alé o momento não haver 
noticia de condenação judicial. 

Nesse sentido, argl.mentou se< 01oonteste que sua 
Imagem e reputação, Ilibadas. podem ser negativa e 
Irremediavelmente afetadas pelos atos. no mínimo dlNidosos. 
que a empresa agravada vem praticando no mercado, 
utiWzando-se. indellidamente. da marca legalmente penencente 
a sal. há mais de duas décadas. 

Asseverou que a utilização indellida da marca 
pode. ainda. induzir consl.midores a erro ou confusão. em 
razão da flagrante semelhança entre as razões sociais e 
marcas utiAzadas por ambas as empresas. máxime porque 
aluam no mesmo segmento mercadológico, o que toma 
praticamente certa a citada confus.1o ou erro por parte dos 
consumidores. 

Ressallou que o fato de a reoorrida utiUzar. 
indevidamente, a marca há mais de 06 (seis) anos não lhe 
confere o direito de propriedade e uso da marca "MÉTODO", 
até porque restou incontroverso dos autos que é autora a 
proprietária desta marca desde o ano de 1979, tendo, por isso. 
o direito de uso exclusivo da mesma. em todo o território 
nacional. 

Disse que o fato de as empresas localizarem-se em 
cidades diversas, nao impede a confusão ou concorréncla no 
mercado. uma vez que. a utilização da marca por parte da 
agravada pode levar os consumidores a acreditarem que se 
trata de uma filial ou empresa pertencente ao mesmo grupo, o 
que não é verdade. 

Acrescentou que a concessão da antecipação de 
tutela independe de prestação de caução. não havendo sequer 
previsão legal desta exigência para o deletimeoto da medida, 
pelo que requereu o provimento do recurso. a frm de que seja 
reformada a decisão invedivada e. por conseqüência, 
concedia a antecipação de tutela petSeguida. detenninando-se. 
ainda. que a agrava suspenda a utiUzação da marca -
"MÉTODO", até o julgamooto final da presoote ação. sob pena 
de multa diária a ser fixada por esta Corte, em valor razoável e 
eficaz. que a obrigue ao cumprimento da decisao. 

À f. 124, determinei a Intimação da parte agravada 
para apresentação de conttaminuta. 

Manifestando-se ás fls. 1261131. a agravada, 
trazendo á lume a mesma matéria e fundamentos abordados 
na contestação da ação principal, pugnou pelo nao provimento 
do agravo. 

É o relato do essencial. 

Decido. 
Conquanto tenha detem~lnado a antimação da 

agravada para apresentar contraminuta. o melhor exame das 
peças e ll'ldamentos constantes dos autos, determina que o 
caso não comporta o agravo pela vla do instrumento. 

É que a par1ir da vigênàa da Lei n• 11.17612005, 
ocorrida em 18.01.2006 o Agravo na forma retida é a regra, 
somente admitindo-se o regime de instrumentalidade. como 
exceção, nos casos em que a dedsào agavada seja 
·suscetlvel de causar • parte ledo grave e de dlflcll 
reparação, bem como nos casos de inadmissão da 
aJ)91ação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é 
recebida', 

No caso dos autos. a pretensao da agravante em 
obter a antecipação dos efeitos da tutela para que a 
agravada/ré se abstenha de u~Hzar a marca "MÉTODO' em 
sua denominação social. alé julgamento final da Ação de 
Abstenção de Uso do Marca, esbarra na ausência de requisito 
essencial. consubstanciado na verossimilhança de les~o grave 
ou de diflcil reparaçao ao direito da agravante. apto para o 
manejo do agravo pela forma eleita. 

Com efeito, não vejo presente o perkulum In 
mora intrinseco à verossimilhança da iminente lesào grave ou 
de difícil reparação ao direito da agravante, suscetlvel de 
amparo pela via Instrumentalizada do agravo, tendo e<n vtsta 
que desde o ano de 2003, portanto, há mais de dnco anos. a 
agravante tem ciência da utilização da designação MtTOOO, 
na denominação social da agravada, e as pretensas 
itregularidades envolvendo um dos s6clos desta, noticiadas 
pela agravante, per si não iustificam o deferimento antecipado 
dos efeitos do provimento jurisdicional. Ale porque, ao 
contrário. o perlcul lltrJ In mon se mostra reverso. tendo em 
vista que a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela 
agravante, certamente acarretará prejuízo de dificil reparação, 
porquanto lnvlabillzará o regular funcionamento da empresa 
agravada. 

Com esses fundamentos. neoo SI!Qilimento ao 
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agravo em sua forma Instrumental. convertendg.o para sua 
forma retida. 

Remetam-se os autos ao Juizo do feito principal. 

Publlqu~se e cumpra-se. 

Macapá (AP), 09 de fevereiro de 2009. 

DeMmbargador EDINARDO SOUZA 
Relator 

Ma~ar•irode 2009. 

Bel' Ana · Barros Alcoforado 
Diretora da Subsecretaria Clvel da ~mara Única 

sueW~Jjlc[kL 
~FV.yQ DE INSTRUMENTO N' 2298/l!i 

Número Un~nln: 0000032-35 20Q9,1.03.QOOO 

Agravante: LUCI MEIRE SILVA DO NASCIMENTO 
Advogado: ELOtLSON AMORAS DA SILVEJRA TÁVORA 
Agravado: CARLOS EDUARDO IIELLO SILVA 
Advogado: CARLOS EDUARDO IIEUO SILVA 

certidão. 

DESPACHO 

Junte-se. 
Manlest~se o agravado acerca do teor da 

Macapá, 19 de fevereiro de 2009. 
(a} Des. GILBERTO PINHEIRO 

Relator' 

CAMN!A ÚNICA 
SUBSECRETARIA ClvEL 

RECURSO ESPECIAL NA APELACÀO ctvEL N.• 3,3§512007 
NÚMERO ÚNJCO DA JUSTIÇA: OOQO§Z+IU!OIA.J)3.CI!)OQ 

RECORREKTE: ESPÓUO DE J0St BENTO PEREIRA GÓES 
ADVOGADO: MAURICIO CARLOS COSTA CORfttA 
RECORRIDO: HUMBERTO PEREIRA GOEs 
ADVOGADO: RUBENBEIIERGUY 

ESPóuo DE JOS~ BENTO PEREIRA GÓES 
Interpôs RECURSO ESPECIAL dlr1gldo ao Colando Superior 
Tribunal de Juetlça, com flnlamento no art 105, 111, allnea •a• 
da Constituição Federal, contra decisêo proferida pela Egrégia 
ctmar11 Únlea do Tribunal de Julllça do Amapj, atacando 
acórdAo assim ementado: 

"CML E PROCESSUAL Cl\lll... AÇÃO 
IIIONfTÓRIA PONTO CONTROVERTIDO DA UDE. 
NUUDADE DA SENTENÇA NÃO CONRGURADA. 
DOCUMENTO ESCRITO. OPOSIÇAO DE EMBARGOS. 
PROCEOtiiiENTO ORDINÁRIO. 6NUS DA PROVA 1} Hio 
proapen • alegaçlo de que a ..,~ H .tutou do ponto 
controiiWfklo na lide • nuUd.O. do doc4MMtlto em~ 
da açlo monltWia, sa na decido qw o lfxou o magistrado 
consignou que a prova ~ria tamWm sobr9 a rwlaçjo 
crediticJ.; Z) O documenfO esCiffO ld6,_ pan tNMjar a 
8Çio monltórla f todo aquele merec.dor de N quanto j sua 
autenfkldade • •fldcla ~ "PU de lntrulr ,. 
con~ lnkJal do Juiz; 3) Em 8Çio monitilrla, opostos os 
embargo., o pr-ocedim.nto NpedaJ n tnlnsmuda 1111t 

/KOC«<im.nto comum onllnMio, com contnldhório amplo. 
Desta rorm., • repattlçio do <)nus 111 prova n1o foiJ• j regn 
do wt 333, I • 11 do CPC, Incumbindo ao autor a prova do 
fato comUIIIIivo de seu dlrwho, • ao riu • prova dos fatos 
Impedi tivos, modificativos ou extintivos do dJt.tto do autor; 
4} ~ 1trlbulçio do rfu o· 6nus de prov.r que valores 
cobrldos fw.m ef.tivltn.nt. quitados; 5) Apelaçio 
provida.• 

(T JAP • AC n.' 335S'07 • Acónao n.' 12811 • ReL 
DesMlblfJiador LUIZ CARLOS • Cima~ Únkll • j. 
17/0U2008 · v. Unlnlm• • p. 1lf0&12008 ·DOE n. • 4311). 

Oepreende-se da aNIUse dos autos que a camara 
Única dq Trib\.wlal de Justiça do Amapá, à unanimidade, deu 
pro'Jimento é apelação Interposta por HUMBERTO PEREIRA 
GóES, reformando parcialmente a r. sentença proferida nos 
autos da ~o Monl!óda - Proc. N° 5.09312006, que tramitou 
pelo Julzn da 5' Vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca 
de Macapá. 

A Corte de JusUça. com fulcro no art. 1.102-C, §3", 
do CPC, oonstltulu em Utulo execuivo a nota promls&6rta no 
valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mO reais). 
Invertendo o 0nus da suoumb6ncia. o Oroi!o ColegiadO 
entendeu que o réu nao se deslncumblu do Onus de comprovar 
a &legada qUtação da divida, consoante rega do art. 333. 1 e 11, 
cPC. 

lrreslgnado, em razOes de RIOJI'SO Especial, fts. 
2291238, o neoorrente alegou, em resumo, que o acórdao 
recon1do contrariou e negou vlg6ncia à lei Federal, 
especificamente os artlgoc 22 §2" do [)ege!Q. 1). • ~ e 
39 do Decreto n • 57663/196§, dispositivos legais que tratam 
das fomralldades exlgldes para quitação parcial dos titulas de 

·~·--
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Alegou, Igualmente, que nao pretende r&-analisar o 
conteXIO fâtlc:o-j)robatório, mas a valoração da prova, 
consistente na contrariedade a regra ji.Jlldlca de dlreito 
probatório. porquanto o comando do parágrafo iJnioo do art. 222 
do Código Civil dispõe que a prova nAo supre a ausênCia do 
Utulo de crédito. 

Apontou, ainda, que os dispositivos legais Citados 
garantem que o pagamento parcial pode ser lançado na própria 
cártula, sendo certo que o próprio credor consignou na ~rtula 
e~essamente que houve pagamenlo parcial da divida, 
constando, IACKOmente, um saldo devedot de R$ 5.000,00 
(cinco mi reais), lançado pelo credor no verso do U'-'lo. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~ ~ClQL: ~S.SliMDJL..J>E 
lliHB!&!o....eBO~ - CONVENtbiÇ)A_- RE\IJSAO 
IMfflS.$_/y;EJ...11Q.ÁMJHIQ . QQ...H~l.A..lLl - L 
IMxlr;te nulhncH u • !Helslo lmpugn.da •• encontra 
o:ulfcJentemente fundMnMúd~ A/»MS q&HO fiU•rdando 
concludo coniT~rl• ao Interesse da parte. IJ......A 
blri~çii...®JfLt.Auen.Ju!m..Mimltir.s9fl!O.. PJJm 
/Hbi~~Jio_tm~ 
DJJHiitPLIL~IM!ZJJeJf1111il15ulf&du. ~JÚ~ 
~..syuobançt~w• •x.cully1. IH. C.to. 
~ tf»W1L_IJLmt~Hib/Jkl•ár. 
DJ!LttltJUi~t .6_ QJO...MJ~#oJitii;LllKUIJK 
JMO.!Ib8 aos •utos. .wlt.~~ 
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vlnciAado para proferir a &entença de mél1to. 

Assevetoo que o T nbunal de Justiça nlo identillcou 
que houve violaçao aos artigos 14, 31 e 51 do Código de 
Def~ do Con5umido<, porquanto as ~ contralllais do 
segt.rO &Ao ruas, uma vez que nlo dalaa quanto aos 11scos 
cober1os, não traz oonoeitoa de invalidez pennanente. além de 
não trazer infotmaçOes precisas sobra as condições do 
seMço. 

Colacionou diversos julgados de ootroa Tribunais, 
bem oomo dtoo entendimentos doutrináflos para abalizar sua 
tese de vôolaçao aos dlsposJUvos infraconstiluc:ionals 
alegados. 

Aduziu que o pagamento parcial da divida ~SIJJ'i,~/tiJllfusH!Im<ld9. • 
<:OOSignada na propria cártula encontra suporte na orlentaçao (STJ- RESP 200301175562- (SSSJOI)- MG- 4' 
jurisprudencial da Corte Superior de JusUça. Nesse particular, - T. - Rei. Mln. AJdlr Pasarlnho Junior - DJU 18.11.2001 - p. 

lvJ ftnal, reqU8leu o provimento do Recurso Especial 
para ftns de reforma do Ao6rdio reoorrido, reconhecendo a 
tolal procedência do pecido k1lclal. 

colacionou dedsões do ST J pata abalizar a sua tese. OOZ:W). A parte reconida, embora irltimada, não ofertou 
contra-razões (fls. 500/501 ). lvJ final , requereu o provimento do Recurso Especial 

para fins de refonna do Ao6tdao reoorrido, reconhecendo a 
contrati«<lde e negativa de lei federal, mantendo a r. sentença 
de primeiro grau. 

O reoorrido, por sua vaz. ofertou contra-razões (fts. 
2481252). Apontou a ausênda de prequestionamento dos 
dispositivos legais citados. bem oomo óbice ao seguimento 
diante da Súmi.Aa n.• 07-5T J, uma vez que per.segue o reexame 
de provas. Por ftm, pugnou pelo nlo provimento do recurso. 

&te o ,.&alóóo. 
Em Juizo de admlaalbllidade, eumlno os 

r.qulaltos. 
O Recurso Especial é cabivel , pois ataca decido de 

Cllllma lnstAnóa proferida por Org~o Colegiado, encontrando 
previsAo no art. 105, 111. alinea ·a· da Constituição Federal. 

Presentes os requisitos da legitimidade e 
reg<Aaridade foonal. 

Tempestividade também foi atendida, eis que a 
intimação do ac:órdio fustigado ooorreu através da publlcaçao 
no DOE n.• 4312 oom orc:ulação em 1410812008 - quinta-feira 
(certld~ de ft. 227), e o Recurso Especial foi protocolizado em 
2810812008, décimo quarto dia do prazo legal. 

I 
No mais, a parte Recorrente recolheu custas e 

despesas procos~. con5oante comprovantes de fls. 2391241. 
Adl1nto, contudo, que o re<:urso nio merece 

Mf/Uimenlo. 
Oe plano, vetlfioo que somente a ques& do 6nus 

probatóno. art. 333, I e 11, CPC. encontra-se devidamente 
pr.queatlonada. ~to. prévio pe!a_CottfL.® 
Jl.isti.~®s 'l(jjgos 22 §2" do QeaeiQ_Q • 2 0+4/1908 o 
a&...do Qomttp n • 5766;1/t!IEWI. o que conftgura a aus6nda de 
prequesllonamento destes últimos dispositivos legais. 

Verifica- que a tese do recorrente fora argüida 
somente em sede de Recurso Especial, não opo5tos Embargos 
Declaratórios, encontrando 6blce nas ~úroulas a,• 282 • 3~0 ® 
SUDfli!IIO Tr!bullfl ftiltral. 

Nesse senUdo: 

"(. .. ) taL.tendQ_ buid9. .. JIIJnlfuCtçlo, JMIII 
Ilflw,.l .J_jl~ vlq}jçlo do ltálgo--'*& por 
melff!ido, • IMIPOUCO sefl<io.___ll.QQSI!I~I 
~tlol t 6m dt HIIM tV1II1Ji•LRmJ~ 
IJJMirnkWLJt Rtc;urso ~IIL.Ptl• ..LILdOO&_ Ji!2 
ladiJpeosht/CK1lislto do..Rmlu~J9, lnç}fltfll..M. 
a&_., SWD1W«• .uz • 350 do :ill~l.bfl•rat 
2· ( ... ). AQta..o reglmenmllmprovldo. • 

(ST J-AQ~ HU49 - (200710U7398-f) - Rei. 
Min. Sidnei 8<meti- DJt 01.07.2004- p. 1034). 

No mais, embonl o recorrente tenha apontado 
fundamentos de suposta violaçAo à lei fedelal (alinaa ·a·). a 
meu vet, nAo comprovou, analiticamente, qualquer 
contrariedade a dispositivos inlraconstltuclonais. 

Em verdade, a decisAo recorrida encontra petfeita 
harmonia oom precedentes do Colando Superior Tribunal de 
Justiça, no sentido de atribuir ao réo o Onu& de comprovar falo$ 
modillcatiiiOS oo exlintivoe de seu óoreito. Ademais. ao oontrârio 
do que sustenta e quer fazer aer o recorrente. sob pretexto de 
valoração de prova, sua pretensAo esbarra no inl!nclado o.• 07 
JIL$úrnula elo SIJ, que Impede a r&-anéllse dos subslr.llos 
fá1Jooilr0bat6rio dos autos. consoante firme jurisprudência do 
ST J, vwbls: 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBJOOS 
COIIO AGRAVO REGIMENTAL - APLICAÇÃO DO 
PRJNc/PJO DA RJNGIBIUDADE AGRAVO DE 
INSTRUIAENTO- PREQUESTIONAMENTO - AUSbiCIA -
SÚMULA 211/STJ - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE -
DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI 
DESNECESSJDADE - ÓNUS DA PROVA - FATO 
IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR- SÚMULA 01/STJ - 1. 

l-·'· z. ( ... ) ' .t...b1i c:oat 19m . tn11mfiliiJli10JU.MtJ....nQ 
untkto á fl1!t tit...ruo_mRnltwiJ..la.iii:Jú~fltQ.uf 
lnKIIW~~~.Jiulli 
tl!láH<! Ql»ado f.O .Jju (lmltenfll o 6aus d• pro~• lti 
/Jlulnj~ILsi9JI.4bl& 4. ~(ladtmlo o fliRIIIJJLILt..Q!fgJlll 
Q!lt lUtou comqrpl@do o~ qlii..Q.d.ll.lli!:l 
QCOYI fJ!Q arostiJ'igflro pu Wjatlyo detst Jiittl19~ 

~Bnll~iUPUilal.t 
~.lltO f4tlco-pro~~L.n.•t.t« 
txciDCionll /~~!Une@ • tiO(.~ L.SIÍIIIIIlt 
~WJ.~.· 

(STJ - EDAG ~11G1450 - (740083) - SP - 4' 
T. - Rtl. Mln. ,.,{,411do ~· - DJU 25.11.2001 - p. 
Of)fm. 

E maJs: 

"PROCESSUAL CIVIL -ACÓRDÃO ESTADUAL -
NUUDADE NÃO IDENTIFICADA -~ 
~~LÂ.l!ruB!,lÇÁQ 

Com esses fundamentos, nego aegulmento ao 
RECURSO ESPEClN... 

Pubflque-SI. 
Intimem-se. 
Macap4/AP, 05 de fevereiro de 2009. 

(a)Desembargadof HOHILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá 

Eate o 1'9lat6rlo. 
EJCamino os 

8dmluibllldade. 
de aua 

O Rect.rSO Especial ' cablvel, pois ataca decisão de 
i1!1imJ lnstAncia prole~ por ~ Colegiado. encontrando 
provtsao no art. 105. 111, al!nea ·a· da ConstJ'-'içAo Federal. 

Presentes a legitimidade e o lnteres&e da 
recorrente, porquan10 se insurge oonra AcOrdAo que é 
contrário é sua pratenslo. 

O requisito da regulark:lade formal também se 
encontra presente. A peça recursal c:ont'm os fundamentos 
do pedido de reforma. bem como é S4bscrila por advogados 
com procuração nos autos com poderes para atuarem nas 
lnstjncias &Uperiores (ft. 7). 

~JHill;A Tempesllvldadt lol atendida. eis que o v. Ao6rdlo 
~C.Hf;T~L recorrido foi publlcado no Olátlo Oflclal do Estado de 

~UR~CJAUiA.N'E~ÃO ciYEL N.• 11/0712008, oom drculação ~m 1SJ0712008 (certJdao d~ n. 
Mi01200ll _ ~). e . o Recurso lol recebido e protocoizado no décimo 

NUMERO ÚNK;.Q DMU.mÇ~H 1~u,g3,Qm quinto doa do prazo legal (3010712008). 

RECORRENTE: FÁTIMA REGINA COSTA SOUZA 
ADVOGADO: R.EGINALDO BARROS DE ANDRADE 
RECORRIDA: ASSESSORIA DE SEGUROS DE PESSOAS 
DO BRASIL · ASPEB 
ADVOGADO: PAULO MAURICIO DOS SANTOS IU.CEDO 

FÁTIMA REGINA COSTA SOUZA lnt81P6s 
RECURSO ESPECIAL dirigido ao Colando Superfot Tribunal 
de Justiça, com fundamento no art. 105. 111, aHnea ·a· da 
Cons~tulçao Federal, contra Ac:órdAo da Colenda C3mal8 
Úniet do Egrégio Tribunal de Justiça do Amapá, assim 
ementa do: 

"CCVIL E PROCESSUAL CML - PRELIMINAR DE 
NUUDADE DA SENTENÇA - PRJNC{PIO DA IDENTIDADE 
FfSICA DO JUIZ • NAD-APUCAÇÃO • COHFUTO DE 
PRINC(PIOS • EFET1VIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. 
ECONOMIA PROCESSUAL, DEVIDO PROCESSO LEGAL E 
RAZOABIUDADE • SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL • 
INVAUDEZ PERMANENTE NAO CONFIRMADA POR 
LAUDO TÉCNICO - EXERcfCJO DE AT1VIDADE LABORAL 
• CDC • INFORMAÇÓES NECESSARJAS AO NEGÓCIO 
JURfDICO. 1) H~v.ndo concOJTfncl~ dl principio• 
conflifllntu, o principio dlt razoabilidadt ~utorlu, 

monnente ,.lo caso concr~to, a ~pl/uçjo daqueles q&HO 
g~~rentam • efetividade d~ tutwla jurlJ:dlcionai. 2) 
Submetkú a aÇ>tlanr. 110 cri"1o da prova ttcnla, • nio 
coallrm•~ da lnvalldu ptrmanante obsàl o 
r.cebimMto dlt ln<HniuçSo aslll»llcldll na •p61iu de 
seguro de vida lndlvldu~l. mormtntw Pf/o exare/elo 
nonn~ de advldM/• remunerada e ~ ugoúom111l0 du 
pouibiUd.O.s twfi/)Wiius. 3) Os prlnciplos nortudonn 
do CDC, t niTI eles 1 MCudrla laform.çjo ao 
consumidor, diante de peculiaridade do ctso em 
julgamento, mo au!Qrium concluir o dtsconhecimen!o 
du ~· uàlbelecldu no seguro. 4) Apel;>çlo a que .,. 
n~ga prolllmen!o. ~ 

(TJAP - AC n.• 340C!r'OI · Acónlio n.'12.6~6 ·Rei. 
DÓGU.S EVANGELISTA - Clm,.. Únlct- j . ()411)512008 · v. 
tola/orla· DOE n.• 4288, Pg. 12 <1111107/2008). 

Depreende-se da análse dos autos que o Tribunal 
de Jusdça do Amapá, por malorta, negou provimento ao 
recurso de apelaçào lntarpo&to pela recorrente, confirmando a 
r. sentonç;a prof<Hlda pelo Juizo da <\0 Val8 Civel e de 
Fazenda PUblica da Comarca de Macapá. que. nos autos da 
Açao de Cobrança de Seguro de Voda e Acidentes Pessoais -
Proc n• 3.24212003, jtJgou Improcedente o pedido 
lnderaatório do pagamento de seguro de vida Individual. 

A Corte de Justiça reconheceu, através de Laudo 
Pendal acostado aos autos. que nAo houve confirmação da 
Invalidez permanente da au1ora decorrente de acidente por 
procedomento de cateterismo, razão porque res10u indevida a 
lndenlzação. Oelitaoou, ainda, a oomprovaçao do exercido 
normal de atividade laboral pela t8CO!Tente. sendo certo que 
n1o houve esgotlmento das possibilidades terapêuticas de 
sua enfermidade, este decorrente de doença e nao acidente, 
apontando a necassidade ele realização de ftstoterapla 
indicada por médlals. 

lnconformada, em razOes de Recurso Especial, fts. 
469/495. a Recorrente afirmou, em sintese, que os acórdãos 
atacados contrariaram e negaram vigência a Leõ Federal, 
especltlcamente o art. 132, do CPC e artigos 14, 31 a 51 do 
Código de Defesa do Cons1111idor. 

Apontao que a sentença recorrida é nula, porquanto 
proferida por Magistrada TitUlar que nao conduiu a Instrução_ 

do processo. Nesse ponto, Invocou o Principio da lden~dade 
Fl&lca do Juiz, previsto no art. 132 do CPC. destacando que 
houve colheita de prova 0011 pelo Juiz Substituto. ficando e&ta 

A questão fedetal está devidamente 
prequestlonada. ars que o órgão Colegiado decidiu acerca 
dos princfplos norteadores do Código de Defesa do 
Conslnlidor (em destaque o Princípio da Informação ao 
Con&Umidor). bem oomo acerca da mili~ do Principio da 
Identidade Flslca do Juiz frenle a Efetividade da Atividade 
Jurisdidonal. 

No mals, a Recorrente recolheu custas e despesas 
processuais, c:onforme comprovantes âs ftt. 4961498. 

Adianto, contudo, que o 1'9Curso nio merece 
Mgulmento. 

O Rec1n0 Especial se afig\n como excepeiooal. A 
edmlssibllldade é vinculada ~ demonslração de que houve 
Incorreta apllcaçao de lei federal, conforme autorizador do art. 
105, Inciso 111, alinea "a" da Constltuíç4o Federal. 

Com efeito, em análise As raz.6es reanals, 
percebe-se que os quesllonamentos apontados pela 
raoorrente limitam-se a questOes já rasolvidas pela Corte 
Estadual, demonstrando apenas a lnsatisfaçio com o 
reslitado do julgamento, o que é lnvlavel pela via eleita. 

A recorrente Invocou a re-anjise das Cláusulas 
contratuais do Seguro de VIda para aferir uma suposta 
contrariedade do Pnncíplo ~ lnlormação ao Consumidor, 
notadamente a falta de clareza das condições do Seguro. Por 
outro lado, destacou que o Uludo Pericial diYerglu do 
depoimento do médico assistente, sendo que esta ate&_,u o 
estado dínlco de Invalidez da raoorrente. 

Verifica-se, assim, sem esforço, cr~e a recorrente 
almeja. sem sucesso, que o Colendo St.perior Tl1bunal de 
JusUça exerça a funçio c:onterlda ~ lnstancla • quo, QUal seja: 
analisar o conjunto fático probatório no tocante a aferir a 
lncapaodade labonll da raoorrente em confronto com Uludo 

Perldal, depoimento de assistente e cláuSUlas oontraluals do 
Contrato do Seguro. 

Contudo. essa pratensAo encontra vedaçAo anle o 
Entrociado das Súmu!• n ,• 05 t 07 do Superior Tribl.nal de 
Justiça, consoante firme Jurisprudência da Corte Superior, 
\'eftlls: 

"CML E PROCESSUAL g{iUBQ. INVALIDEZ 
f>ERMANENTE. RECURSO E5PECW.. 
PREQUESTIONIIMENTO. AUStNCIA. REEXAME DE 
fflOVA E CONTRATO !MpQSSI8JUDADE. ~ NS. 
212 E 3S~STF, ~-

1. A 1u.rincla de ~J:tlo,.,.,to /nop«/1 t 
tpncla~ du quutOes f«Jennla J:Uscf~s em sede 
tspecla/. 

U. RrmtdQ pelo Trlb!Jntl I 911º fl1!t bt.J!alv« 
su1kltoll dt IC!Yfl/dtz. dt 19át !!UI çqnl!p!Qda allu,eão 
dt C<>btctvrt ucurftAda. /mp/lcf tm CIOKI!!It dt l!ti)Yf t 
lolla!rtllclo dt contrito. obsfldosptln Stlmulu as. 5 t 
1 do STJ . • •fpclelo d« OIIUIUI do m.al 101 fact ltQJ 
/fudos coosW!IU dps eutos btm ts:s/tn a IIIJYttlR..rw. 
aio nu clíusulu dp ptÇfp ctltbado tl!frt 11 DIIÚS. 

lit. Recul'$0 especill aio conhecido, • 
(REsp 445.18WF, Rei. Mlnlstto ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR. QUARTA TURMA, julgMlo em 
1811212003, DJ 0&'0312004 p. 258}. 

E mais: 

"AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO -
APOSENTADORIA - LAUDO PERICIAL - INVAUDEZ 
PERMANENTE NÃO COMPROVADA - AUSlNCIA DE 
COBERTURA SECURITÁRIA. - loiATÉRIA DE PROVA 
At!cmm pelo fribuolll 1 QI!O CAl!! s!!!!t!ÜptQ 101 /tudo 
ptdcJtJ q111 !!lo CHioU Q(OYJdl I fQCIQKidtdt 
IIIO!!tMDII d• •ufpa. btm como • tudncl« dt wntslq 
C!W.PC!tJI dw coótrturJ poc GnHcfH I!II'CiaL g -~ 



Macaoá 02.03.2009 

DJ9...P9Jtt ~j_o do-9~úmlll~ 
~J1e, 

tl~ •IRniMI~b.~do_~ 
(R&p 40B.702/MG, Rei. /lrflnlstro CASTRO 

FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11WW2003, DJ 
01/0liZ«U p. 17g). 

Quanto à alegação de violação ao Principio da 
Identidade Flslca do Juiz, lnsculplda no art. 132 do CPC, 
observa-se que os fundamentos do Recurso Especial não 
contêm comandos capazes de lnfirmar a decisão recorrida. 

O v. Acórdão enoontra perfeita consonancia com o 
entendimento do Colando Superior Tribunal de Justiça no 
sentido de que a alegada !lJI!ld.ade.éJe!i.ti'la, ou seja, dev&-se 
comprovar o prejulzo advindo. Extrai-se dos autos que o único 
depoimento colhido em audiência. ~.6:4. não subsidiou 
ou Interferiu no convencimento da Magistrada sentenclante. 
pois esta se pautou nos demais elementos de prova em 
especial o Laudo Pericial que atestou a plena capacidade 
laboraUva da reco<rente. Nesse ponto, acerca da Interpretação 
do art. 132 do CPC, transcrevo o seguinte entendimento 
perlilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

"( ... ) Q.Y. At:Utl!.A.~~JlJLUijC). 
t:tf~Rnfw..b..a~$. l':'lÜYJ$.~0 do..Jirink{plf1 
de ldtn~JWÇLekL)JJR.. (Cf';Ç,Já..J111JOV...Jla$ 
~mllliQ.Jl9l..!llll.tiV9 d ... .Nl/A$.~ ~ 
~- ~s/>tJLJt) . S~AOL.Jif!1!Jtr:ir .$!1D19IIÇ~U 
Q!l!rV .,zu~_ÇRihJJá~ magi$1WlQ_que. 
IL.tCh.l t~ia .u~.WJr!o.:doBç~ 
11CiJlçJpiJ!~ ~lali!JP.rl9 .ULiltDI/IL9.tlo~~~~ 
~C. t do QUJI oí~m.bi.li~Q 
rn/llfzo que a.~Jt/~~..ílt 
~ ..lallliiOCI.__t.__$eodrl d8 taL .lrx19.t.......Mo..JJJ. 
~*· P.-.c~entes. 11- ( ... ).H 

(STJ- AGA 201U01414195- (632142 MA}- 4' T. 
-Rei. llln. llassaml Uyeda- DJU 22.10.2007- p. 00280). 

Com esses fundamentos. nego seguimento ao 
RECURSO ESPECIAL 

Publlqu&-se. 
Intimem-se. 
Macapá I AP. 09 de fevereiro de 2009. 

(a)Oeaembarvador HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Víe&- Présidente do Tribunal de Justiça do Amapá. 

Macapá/AP. o2 dirar"' de 2009. 

~:<: 
Bel' Célia(Mad_il~~r c~arru""."'"•AICOiofado 

Diretora da Se0'8lallll)a çalnara Unica, em exerci cio 

~~~ 

~C"IID,~" efUU~~~~~~~:,r~~~ DECI &DA~ÁtQ 
"~~yo;>v ~r.te"Eüç10'êtYEi.-íi~3.47612cm ~ 
ll.l.!Mf.RQ UNICO DA JU.Sl]ÇA; 0001211~~8.8.03.0000 

RECORRENTE: JORGE DA CRUZ MARTINS 
ADVOGADO: JOSE CHAGAS ALVES 
RECORRIDOS: MARIA PINHEIRO MORAIS PALHETA e Outro 
ADVOGADO: Defensona Püblica 

JORGE DA CRliZ MARTINS Interpôs RECURSO 
ESPECIAL dirigido ao Colando Superior Tribunal de Justiça, 
com fundamento no art. 105. 111. alineas ·a· e ·c· da Constituição 
Federal, contra decisao proferida pela· Egrégia C Amara Única 
do Tribunal de Justiça do Amapá, atacando acórdão assim 
ementado: 

"EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • Direitos 
sobre Imóvel • Aqulslçio da posse de parte da área <lOs 
originários pouuldorll • Posterior tran&mlss.flo da posse 
da lodo o Imóvel • lmpostibUidade • VIcio na expedição de 
formal de partilha • Contamlnaçao do titulo aquisitivo e do 
registro Imobiliário • Vicio declarado • Dec:IÃO • 
Fund~m~~ntaçao concisa • PreMnça do essencial • Nulidade 
• lnocorrtncla • Sentença • Indeferimento liminar da lnlclal • 
Coisa julgada material • Inexistência • Defesa de direito 
material de que é titular • lleglllmidada ativa ad causam • 
Não configuração • Apelaçio • lmprovlmento • 1) Como 
ninguém pode transferir a outrem direito possessório 
superior ao que regularmente adquiriu, Inválido no que 
exceder t o documento de aquisição da posse da área 
S<Jparior àquela que o cedente podia e realmente transmitiu 
• 2) Se o tllulo de aquialçlo de um imóv.l, contém vicio de 
formaçlio por haver o lonnel de partilha conleri<IO a uma 
das partes mais do que foi acordado e por sentença 
homologado, Impõe-se a declaração de nulidade da ambos 
e também do registro Imobiliário por eles contaminado • 3) 
Pelo simples aspecto de ser conclaa, desde que focaliudos 
os elemento. essencial&, nAo há porque se considerar nula 
uma decido judicial • 4) Exatamente por não haver julgado 
o mérito da cau~;~, não produz coisa julgada material a 
sentença que slmplefmenta Indefere límlnarmenta a patlção 
inicial • 5) Se a parte Ingressa em Juizo com anulatória de 
títulos aquisitivos viciados e, conMqüentemente, na defesa 
da posM da e propriedade de parte de um terreno que ltle 
foi cedido pelo Munlclplo e nlo há prova nos autos de que 
transmitiu a outrem também a ·parcela que defeÔde, nlo há 
porque se falar de Ilegitimidade ativa ad causam 6) Apelo 
Improvido." , 

. (TJAP : .. AC.n.• 34761 • Acórdão n.• 12780. Rei. 
DêMinbargador MÁRIO GURTYEV • Clmara Única • J. 
29/0712008.· v. UnAnlme • p . 06/0&'2008 • OOE n. • 4307). 

\ . Oepreênde-se da análise dos autos que a camara 
Unica do Tribunal de Justiça do Amapá, ã unanimidade, negou 
provimento a apelação de JORGE DA CRUZ MARTINS, 
confirmando a r. sentença proferida pelo Juizo da 5' Vara Clvel_ 
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e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá. nos autos da 
Açao Anulatória (Proc. N• 5.641/2006). 

A Corte de Justiça rejeitou as preliminares de 
nulidade da sentença, coisa julgada material e ilegitimidade 
ativa ad causam dos recorridos, e no mérilo, reconheceu a 
nulidade do TfttJo Aquisitivo e Registro Imobiliário por suposto 
vicio no Fonnal de Partilha oriundo do Juízo da 1' Vara de 
Fa_milia da Comarca de Macapá 

O réu (ora recorrente), Interpôs Embargos de 
Declaração (fls. 475/494) para fins de prequestionamento e 
visando integrar o acórdão recorrido, apontando contradição e 
omissao acerca das seguintes questões: · 

a) VIOlação aos artigos 472 c/c 301, §1° do CPC, 
diante da óoisa julgada operada em três sentenças favoráveis 
que confirmaram a áqulsiçao Integral do Imóvel pelo reconenle, 
além da regúaridade do registro imobiliario levada a efeito. 
Apontou as decisões oriundas da 1• Vara de Familla (Proc. 
n."3.380/1995- Juiz Or. Rommel Araujo de Oüvelra); 1' Vara 
Civel (Proc. n.• 5.191/1999- Juiz Dr. Constantino Brahuna): e 
Acórdão n.• 9.967/2006 na Apelação Civel n.• 2.43012005 -
Proc. n.• 2.291/2001· Oes. Mello Castro). 

b) Julgamento exlr&-petita porque o acórdão 
recorrido julgou nulo, também, o Foonal de Partilha advindo da 
Ação de Divórcio em que o recorrente lldgou com sua ex-esoosa 
Ángela Maria Pinheiro Moraes. sendo que a nulidade não foi 
objeto de pedido da Apelação Civel; 

c) Ausência de lldsconsorte passivo necessário, na 
foona do art. 47 do CPC, pois o Título de Dominio expedido • 
pela Prefeitura foi declarado nu.o sem que o Municipio de 
Macapa inlegasse a lide. Ademais, há necessidade de sua ex
esposa também integrar a lide. uma vez que a decisão de 
nulidade do Formal de Partilha alnge acordo homologado nos 
autos do Processo de Divórcio entre o recorrente (Jorge) e a 
Sra. Ângela Mana Pinheiro Moraes; 

A Corte de Justiça, à unanimidade, rejeitou os 
Embargos de Deciaraçao (ns. 4981510), proferindo a seguinte 
ementa: 

"ENIENTA PROCESSUAL CIVIL - Embargos de 
Declaração - Matiríaa não debatidas no apelo - Não 
conhecimento - Omissão e contradição - Exi&lêncla em 
parte - Propósito de reexame de mat6rla enfrentada e 
decidida pelo acórdão - Caráter Infringente - Ausência de 
erro material ou de nulidade manifesta - Supressão de 
omissão reconhecida - Favorecimento ao embarganta -
lnocorrtncla - Acórdão embargado - Desfecho Inalterado -
Provimento parcial - Daclaraç~ de nulidade de registro de 
Imóveis - VIcio do fonnal - Contaminação do titulo da 
domlnio - Omissão <10 pedido - Debate da matéria pelos 
l~lgantes - Apreciação pela sentença recorrida - Decisão 
extra pellta - Inocorrência - 1) Não se conhece de 
embargos de declaração na parcela am que aborda 
questões e matérias não Invocadas nas razões de apalaçào, 
com maior razão quando não guardam a menor 
plausibllldade - 2) Impõe-se o improvlmenlo dos embargos 
de declaração na parcela em que, a despeito de se dizerem 
direcionados a esclarecer omissões e contradição, por sinal 
Inexistentes, na verdade ttm natureu Infringente, pois o 
que realmente pretendem 6 rediscutir questões enfrenl~as 
• decididas peto acórdão embargado, com o propósito ~ 

~~~;·;;;devida modificação ele seu desÍeci1o- ~~ .&.dT.it&-se 
cariter infringente a embargos de declançlo somenié ~ 
hipótese <10 acórdão abrigar erro material ou nulidade 
manifesta - 4) Embore pas.. a integrar o ac6rdio 
embargado, não altera seu desfecho, a supressão de 
omissão sobre ponto em que o declsum deveria ter se 
pronunciado, quando, da apreciação da matéria omitida, 
não resultar favorecimento ao embargante - 5) Não 
configura julgamento extra petlta a Invalidação de formal de 
partilha, se a parte, embora não tenha pedido 
expressamente, formulou pretensão da declaração de 
nulidade do titulo de domínio a do respectivo registro 
Imobiliário, exatamente am razão de contaminação do 
primeiro por vlclo material que o formal lhe trensmitira. 
máxime quando a invalidade deste tenha sido objeto de 
debate pelos litigantes e de apreclaçio na sentença 
recorrida." · 

. (TJAP • EDAC n.• 347et ·Acórdão n.• 121134 • Ral .. 
Desembargador MÁRIO GURTYEV • Câmara Única • j. 
1G/08/2008 ·v. Unânime· p. 01/0G/2008. DOE n.• 4325 ). 

lrresignado, em razões de Recurso Especial, fts. 
5181562, o reconente afirmou que os acórdãos atacados 
negaram vigência à Lei Federal, notadamente os artigos 2.027, 
parágrafo ünico e art. 1.247, parágrafo unlco .c/c 179 todos do 
Códil;o Civil Brasileiro, bem como os artigos o•. 47, 128. 460, 
473, 535. inciso 11, tOdos do Código de Processo Civil. Alegou, 
ainda, divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos 
artigos 128 e 460 do CPC. 

Aduziu que o Tribunal de Justiça omitiu-se em oAo 
apreciar as questões de ordem pública argüidas em sede de 
Embargos DeciaratMos. Logo, não sendo sanada a omissão 
apontada. negou-se vigência ao art 535. 11, do CPC. diante da 
ausência de manifestação e>qiressa das questões jurldlcas 
apontadas. 

Em sede de preliminar, voltou a suscitar o fenômeno 
da coisa julgada formal e material, diante da exlstincia·de 3 

(três) sentenças judiciais favoráveis ao recorrente que 
declararam legitima a propriedade do Imóvel, na ~W. 
(não ~como declarado no acórdão recorrido). lnvoeo"u 
aplicabllldede dos artigos 467. 468, 471, 473 do Código de 
Processo Civil. · 
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In pejus, tendo em vista que a declsao de segunda Instância 
agravou a situação do recorrente por estender a nulidade ao 
cancelamento do Formal de Partilha, sem que sua ex-esposa 
(filha dos autores) integrasse a lide ou houvesse interposiçllo da 
competente Açao Rescisória. Ressaltou o desacerto da decislio 
recorrida, uma vez que afirmou que o pedido estava 
"induvidosarnenle implfcito" (acórdão l!L.S®J. o que, como se 
sabe, nosso ordenamento jurídico veda pedidos genéricos. 

Suscitou prescrição da pretensão e decadancia do 
direito discutido nos autos. Afirmou que tais fenômenos são 
matérias de ordem pública e podem ser argüidas am qualquer 
grau de jurisdição. 

Quanto à prescrição, alegou que a decisão judicial 
que Homologou a Partilha do casal (1' Vara de Famllia) foi 
proferida em 03/1211998, sob o Império do Código Civil de 1916. 
Assim. consoante regra do art. 178, §6°, V. CC/16 
(correspondentes: art. 2.027, do CC/02 e art. 1.029, parágrafo 
único, do Código da Processo Civil), a pretensão de 
anulabilidade prescreveu em um ano (03/1211999). Portanto, 
forÇ<:>so reçonhecer que a decisão recorrida anulou Formal de 
Partilha após 08 (oito) anos do trânsito em julgado. 

No mais, argüiu a decadência em relaçao à 
invalidaçao do registro do imóvel no Cartório de Imóveis. pois a 
escritura pública foi levada a registro em 01/12/1999 rn. 20}, 
Sendo que, diante da ausência expressa do prazo decadencial 
nos Código Civil de 1916 e 2002, aplica-se a regra do art 17g 
do Novo Código Civil Brasileiro que prevê doia anos para 
anulação. Ocorre que os recorridos ingressaram com a presente 
Ação AniJatória em 23/10/2006, ou seja, após 07 (sete) anos da 
data do registro. 

Discorreu que a Administração Municipal cancelou a 
subdivlsao do imóvel objeto da lide, sendo que esta subdivisão 
também se encontrava preclusa e não poderia o Poder 
Judiciário assomar para si a deliberação dos atos 
administrativos, sem incluir o Município na Rde. Por sua vez, 
afirmou que é nulo o processo que não inclui litisconsórcio 
necessário. especialmente a ex-esposa do recorrente, em razão 
da acusaçao de vicio de consentimento na allenaçao do bem 
que era do casal. 

ASseverou que nao houve a devida valoração da 
prova, consistente na existência ou não de vicio capaz de anular 
o Titulo de Dornlnio e o Registro no Cartório de lmólleis. A 
sentença monocrática e os acórdãos recorridos apontaram vicio 
no Foonal de Partilha, seodo que nunca houve recurso judicial 
voluntário pela ex-esposa do recorrente que sequer figurou no 
pólo passivo da lide. No mais, afirmou que os recorridos 
venderam à filha Ângela (ex-esposa do recorrente) o imóvel em 
sua integralidade e posteriormente, com o divórcio do casal, 
adquiriu o referido Imóvel e o registrou. Ocorre que, de má-fé, 
os reçorridos pretendem a propriedade da parcela do imóvel em 
que o recorrente, de boa-fé, permitiu a permanência até que os 
autores localizassem novo local para morar. 

Apontou divergência jurisprudencial em relação à 
interpretação dos artigos 128 e 460 do CPC, colacionando 
acórdão paradigma oriundo do ST J (REsp n.• 59.8621SP). 
Juntou, para fins de comprovação do dissídio em relação ao art. 
47 do CPC, cópia do acórdão proferido pelo Tribunal Regional 
Federal da 4' Região • Agravo de lnstnmento; n.• 
2007.04.00.032619-2/PR. , 

-~ final. requereu o provimento do Recurso Especial 

para fins de ordenar a nulidade dos Acórdãos g!!erreaÔÕs, 
conseqüentemente, uma melhor interpretação do direito, CQoi::: 
forma de homenagear o Direito e a Justiça. • 

A parte recorrida ofertou cootra-razOes às fts. 
576/585, pugnando, em resumo, pelo não acolhimento das 
teses do recorrente, pois as decisões recorridas basearam-se · 
nos elementos dos autos que expõem a credibilidade da versão 
apresentada pelos recorridos. Requereu o não conhecimento do 
Recurso Especial, e no mértto, sua improcedência. 

É o relatório. 

Em jufzo de admissibilidade, examino os 
requisitos. 

O Recurso Especial é cabível, pois ataca decisão de 
última instancia proferida por Órgão Colegiado, encontrando 
previsão no art. 105, 111 , allneas ·a· e ·c· da Constituição 
Federal. 

Presentes os requisitos da legitimidade e 
regularidade formal. 

Tempestividade também foi at8<1dida, eis que a 
intimaçao do acórdão dos Embargos Declaratórios ocorreu 
através da publicação no DOE n.• 4325 com circulação em 
0510912008 • sexta-feira (certldão de ft. 515), e o Recurso 
Especial protocolizado em 2210912008 • segunda-feira, décimo 
quinto dia do prazo legal, oonslderando que houve prorrogação 
do dias • quo por ter recaido em final de semana. 

O Recorrente comprovou o recolhimento de custas e 
despesas processuais: consoante comprovantes de fts. 
564/566. 

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Jusllça 
decidiu que "Cabe i corta estadual efetuar o juizo prévio da 
admissibilidade do Recurso Espec;ial, revelando-se IIOSSMit 
que examine o mérito do pedido, conforme raíter.ta 
jurlsprudincla do Superior Tribunal de Justiça, nllo sendo 
de .falar em. usurpação de competincle. ( .. omlssls)." (ST J -
AGRRCL 200301804026 - (147~) - AL - 3' S. - Rei. Mln. 
Paulo Gallottl- DJU 111.12.2007 - p. 0113$). 

Reite<ou a ocorrência de julgamento exfra.peli~ 
P9rque o acórdão r&a?rrido julgou nuto o Foonal de Partilha · Sob fundamento de oontrariedade ou negativa de lei 
advindo da Ação de Divórcio que tlllmltou na 1' Vara de Famifia federal (alinea "a"), o reoorrente apontou violação aos artigos 
de Macapá, sendo que tal nulidade não foi objeto de pedido, 2.027, parágrafo ünlco e art. 1.247, parágrafo ünlco c/c 179 
sequer pela autora, multo menos pelo réu I apelante. todos do Gódigo Civil Brasileiro, bem como os artig"os s•. 47, 

128, 460, 473, 535, inciso 11, lodos do Código de Processo Civil. 
Verifica-se, de antemão. que nem todos os disposiUvos legais 
foram devidamente prequestionados. 

Afirmou que houve violação ao art. 460 do CPC. 
corolário do Principio da adstrição do juiz, que veda'a reformalio 
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ContUdo, é assento na Cone Superio< de Justiça que 
embora alguns dispositiiiOS legais não COI>Siem expressamente 
do acórdão reoorndo. para atender o requiSitO do 
prequestionamento. ainda que lmplldto. o Tribunal • quo 
necessita ter deodido as maténas suscltadas. Nesse sentido. 

"( ... ) ~ Itnd~.9 ~cóa!jo_IKoJiillsu!.cçl!)ldo q 
QYt11t6U....ll.t.b.tlil1n...no r.JÇ1![$_Q_H~iJ • .li!!!!• ~~~ 
l!!li>JnUl~i(los ~WilJIWll!LP$.clJ.S1!2JilOOtUI2l 
Sll!Jf IL...flln<II~Dl.PJL...R..JIUtO, ~nhfl.a:J0--2 
l![lgl/WignarMJll2.1nulil,g!Q da_millJ'iJ~Q!!!lC. J!!lml!l~ 
l!l.li-Writp(II~-~~~~JJ~ ÇQdJ, 11· ( ... omtasls). 111-
( ... omlws) IV· ( ... omlssls)." 

(STJ- AgRg-REsp 1.03Q.457 - (200810055152-6) -
3' T. - Rei. Min. Sidnei Benotl- OJe 23.09.2008- p. 957). 

Observa-se que as questões acerca da eoosa julgada 
tonnal e material. julgamento extra-pctita. litisconsórcio 
neoessáno e Ilegitimidade de causa. toram devidamente 
prequestionadas nos acórdãos recorridos. o que. a meu ver. 
permite identificar o atendimento do requ1s1to em evidência. Em 
relaçao ~s questões de ordom püblica que podem ser 
suscltadas em qualquer grau de JUrisdiçAo, embora não seja 
pacifica a jurisprUdência das Cortes Supenores. o Superior 
Tribunal de Justiça vem, excepciOnalmente. mitigando tal 
requisito ao prestigiar o efeito translali.,.,, ainda que limitado. 
dos recursos extremos diante do papel unlriCador do direito 
fede<al que a Corte Svpe<ior do JusUça exerce. Verbls: 

" ADMINISTRATIVO- RESPONSABILIDADE CIVIL 
DO ESTADO - EXECUÇÃO fiSCAL PROMOVIDA PELO 
MUNIC(PIO - ARREMATAÇÃO - INEXIST~NCIA DO BEM 
ARREMATADO DESCOBERTA EM MOMENTO POSTERIOR 
- IJ...!i_GITIMIDADE PA$S~~AQI.J_El.E l'..!f!Lf.ÜB~ c: 
MATÉRIA PE OR0~~-1.\!.Il..L.I,ÇA - • .1'0»~ OI; 
CONHECIME~!!~!;ST~AIJEliiQ - PAPEL 
DO JUDICiÁRIO NA CONDUÇÃO DA ALIENAÇÀO E DA 
ARREMATAÇÃO JUDICIAIS - 1· Q.JJ!o~_l.Jl~~ 
JJ.Qllimjll.i!k Pfuin não .1! r _ JlliJ! ajy_o _ll.t 
ll!lSiliiJ!IQn.emJ!Ii~..JIILLUIL Co!l§. ~lollli!LO! 
l!.ltt.JIJ!..po~~- reçurws nt[ilor\!lnjJ'i2J..llm 
~Jo)Jimbf.m...Jl!!ruuem o oftilo tran§~~ 
!IIII..J!La~.l.l.~ _l!míii!ta.JendiLlt!l--'20lLI 
ot.a~J!d_!ldt de gue~ncll!lflum.iJm seJ!Lç_QJÚI~lllluJ! 
m.tll2l..P.!tr algum outrq_fu"lilm!nlo..llllt n6o 9 .m~Ld~ 
I!L.Hr~l}frtnlado oelo Ttibynal de oriQem J ru;iJjjru;j_Ldl 
OO~si2JiTf.JI!Jigd,i.112[ .l!.nalogiL..tJlf~dentu 
I!! Stauoda Turm.!, 2· ( .. omlssls). 3· ( ... omiss s). 4-
( ... omissis). 5- ( ... omissís). e- Recurso especial provido." 

(STJ - REsp 128.643 - (200710041514-0)- 2' T. 
Rtl. Mln. Mauro Campbell Marques - OJe 24.0Q.2008 - p. 
157). 

E mais: 

! "PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE 

I 
DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - INADMISSÃO -
EFEITO TRANSLATIVO - PREJUDICADO - !:....AI..lDll!l&~ 
dl__9f!!tm Públic a. ainda o uo ~~'lill.u--<1<! 
2í1Que~llll2.._ I!Qdem ser_ ---I!!il~J.Jd•~ 
tGJpc.J2niJmlo1Lgl)l ~'-91fS.9.Jlllf.QaL.CU)q 
Ç2!!ht c jmtnlo H dou~!Jdamto1l!J,J..J~ltQ 
f!elto ICJn&latjvQ $los recuCIOS, P~J...Jk> S..LI;...rJ.111 
S01,1WTQ, OJ 21.05.2008: RnP. 911.520/SP. DJAQ9-º9L 
BtiJL.Hi.53o4/SP. PJ 10.t2.~UJL§§25 1~ 
QIJ.l.,lOO~ 2· ( ... omissls). 3- ( ... omissis). 4- Embargos de 
O.claraçlo ,.jei tados .• " 

(STJ EOcl·EDci·REsp 645.515 '-
(200310223886-2) - 1' T. - ~1. Mln. Lulz Fux - OJe 
22.09.2008- p. 783). 

Assim, prMnchldos os requisitos t6cnlcos do 
rtcu~ especial, ..tianto que plauslvel apresenta-se a 
alegaçio de afronta ao regramonto infraconsutucional, 
fundado ~la alinea 61a" do ~Mrmissivo con5thuclon~l. pelos 
seguintes func1Mnent08: 

1- Da Coisa Julgada: 

Extrai-se oos autos que as decisões atacadas 
malferiram, em tese. a coisa julg..to formal t materi al. pois. 
segundo fundamentos do recurso especial. existem 3 {llês) 
sentenças jUdiciais favoráveis ao reoo<rente que dedararam 
legitima a propriedade do Imóvel na sua Integralidade. As 
dedsOes foram: 1' Yara Clvel dA~ (Aç6o AfiUialória de 
{)oçumen/0$- Proc. n. • 5.191/1999- fts, 381/393): ~-~ 
~ (Ação Reivindicatória n.OZ.291/2001 - reformada 
pela Apelaçjo Clvel n.• 2.4»'2005- Acórdão n. • 9.96712006-
Rei. Des. Mello Castro - !!tJ~); ~ara~ (AçAo 
de Divórcio n. • 3.38QII995- ~'1/W. Nesse ponto. destaca-se 

· o ob)eti"') de unifica.· o direao lederal. em atençAo ao Principio 
da Segtnnça Jurldica. 

11 - Da anulaçio do Formal de Partilha: 

O acórdllo recorrido de ns. 4571468 (que enfrentou a 
an.Aaçao da aquislç.io e registro Tiluto de Domlnio na esfera 
Clvel) jUlgou f\\110 o Formal de Partilha advindo da Açao de 
Divórcio que tramitou perante o Juizo de famnia, sem que 
houvesse pedido expresso pelas partes. Logo. em juizo prévio 
de admiSsibil idade, verifico que a lese do julgamento extr~
petita apresenta-se plauslvel. Oeslaca-se. ainda, a argü~ de 
reformallo In pejul$, pois a decisão de segunda lnstãncia 
agawu a situação do recouente por es!ender a nulidade ao 
cancelamento do Formal de Partilha oriundo de outro Juizo oom 
compelênoa diversa em razao da mat6oa. A queslao consiste, 
a meu ver. em aferir se o Tribunal de Justiça poderia anular, em 
sede de Apelação em Açao Anulatória oe Tilulo de Oomlnlo 
(que tramitou perànte uma das Varas Clvels da Capital), f onnal 
de Partilha do Ju!zo Oe FarnDia que hOmologou acoro6 em AçAo 
de Drvórcio já transitado om julgado. 

111- Da Ilegitimidade do perte: 

Por outro lado. questiona-s~ a obrigatoriedade de 
lnc;lusllo no pólo passivo da lide de sua ex-espcsa. mormente 
porque o Formal do Parulh.i advindo da AçAo de Divórcio do 
casal foi cal)C411ado (dt~Ciarado nulo). sem que a lnton~ssada 
integrasse na lide. Aqui, iden!flca·se. 1Qualmente. o 
questionamento acerca da llegiUmlllade dos recorridos. 
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porquanto o negócio juridioo da venda do Imóvel foi realizado 
entre os ?)r>Juges, no caso. o recorrente (Jorge) e sua ex
esposa (Angela) e nao com os pais (então sogros) Maria 
Pinne,ro e Manoel Domingos. 

IV - Questões de ordem püblica 

Roglstre-se que as questões de ordem pübllca 
acerca da pr9SCiiçilo e decadência, igualmenle, apresentam-se 
pertinentes. tendo em vista que a data constante da 
homologaçAo da sentença de dlvOmo (1' Vara de Famnla) foi 
pretenda em 0311211998. e a senlonça que anulou Fonmal de 
Part~ha foi pretenda após 08 (oito) anos do trâns1to om julgado. 
Jâ om relaçAo a decadência venr.ca-se que a esail!xa püblica 
foi levada a registro em 0111211999. sendo que os recotridos 
ingressaram com a presente Aç.io Anulalória somente em 
23/1012006, ou &eja. após 07 (sete) anos da data do registro. 

Consrderando. pois. que as questões atgüidas em 
sede de preliminar não foram integradas petos Embargos de 
OeclaraçAo. consoante dispõe o art. 535. li, CPC, referido 
dispositivo legal. om prlmelfo plano, também restou malferido. 

V - Do dis&ldlo furlsprudonclol 

Por rrm, no tocanle a comprovação do dissldio 
jurisprudencial atgüido (alínea ·c· ). reconheço que o recorrente 
não atendeu sallsfatoriamente a regra do parágrafo ünlco do art. 
541 do Código de Processo Civil. e §§ t • e 2• do art. 255 do 
RIST J, pois. embo<a terlla ooladonado decisões do ST J e TRF 
4' Região e eleluado o cotejo analll.oo. a similitude fática entre 
os acórdãos CO:adonados não comprovam as teses antagónicas 
ou que as decisões apontadas sao dispares Evidencia-se o nllo 
atendimento aos requisitos legais. 

Com elerto. a ausência de slmihtude láUc:a não 
comprova a d1vergêncla para IW'Is de c:abimenlo pela alínea ·c· 
do permissivo constitucional. consoante onentaçAo cristalizada 
na Jurisprudência dominante do Colando Superior Tribunal de 
Justiça, verbis: 

"AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO DE 
RETIRADA DE SÓCIO NO CASO DE CISÃO DA SOCIEDADE 

OJSS(OIO JURISPRUDENCIAL AUS~NCIA DE 
SiMIUTUOE fÁTICA ENTRE OS CASOS CO~FRONTADOS
AGRAVO IMPROVIDO- 1· Inviável é o recurso especial pela 
dlvorgincla, se Inexistir semelhança fática ent,. os casos 
confrontados. 2- Agravo regimental Improvido." 

(ST J - AgR~AJ 970.215 - (2007/0245Q6G-O) - 3' T. 
- Rei. Mln. Masaaml Uyeda - OJe 23.00.2008- p. 1100). 

Com esses fundamentos, ADMITO perclalmente o 
RECURSO ESPECIAL. com fulcro no art. 105, nl, " a" da 
ConstituiçãK> f ederal. mas, nego sogulmenlo sob fundamento 
éle dissidio jurisprudenaal (alinea ·c"). 

Publique-s o. 
Intimem-se. 

Mac:apá/AP. 08 de janeiro de 2009. 

(a) Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Vice-Presidente do T JAP. em slbstltl.içAo 

Macap~IAP. 02 ~e março de 2009. 

Bel" Ana~Aicotorado 
Diretora da Secretaria da Câmara Única, em exerclclo 

~NIC~ 
~~IA Ç.íYfl. 

BK\LB~ ~1MQ!mltfMlQliO~~~U2E 
PECL.ARAÇ~ ~I.ACÃQ clv~U§J&I 

NÚMERO ÚHJÇO QA,lt.LS.IlÇA~O~.M.lltGL.tJI~ 

RECORRENTES: JOSÉ MARIA MEIRELLES AMARANTES e 
OUTROS 
ADVOGADO: MARCELO DA SILVA LEITE e ADRIANA 
CABRAL SOUZA ALHO 
RECORRIDA: AMN'Á PREVIDÉNCtA • AMPREV 
ADVOGADA: ROSELY DO SOCORRO PRADO CALDAS 

JOSÉ MARIA MEIRELLES AMARANTES t 
OUTROS Interpuseram RECURSO EXTRAORDINÁRIO ao 
Excelso Supremo Tribunal federal , com fundamento no art. 
102. 111, allnea ·a· da Constituição Federal. contra Acór~ da 
Colenda Clmara Única do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Amapá, assK!I ementado: 

"CML E PROCESSUAL CML • AÇÃO DE 
COBRANÇA PRESCRJÇÀO CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA • INTERVENÇÃO DO ESTADO DO 
AMAPÁ - DESNECESSIDADE - DESCONTO INDEVIDO • 
INEXIS~CIA · IPEAP · CONTRIBUIÇÃO SEM FINAUDADE 
DE CUSTEJO PARA FINS DE APOSENTADORIA • APELO 
PROVIDO · RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1) O pruo 
prescrlcioMI pe.ra u pltl,.•r o Indébito de conlribuiçio 
provldencl.rla cone--se pel• rewra do art. 150 do Códlpo 
Trlbut•rlo H.clon•l. ou uj._ cinco ano$, conQdos do r.ta 
ger~dor, ~~erucldo de mais cinco • pMtjr d• homologaçM> 
U cllir, •n,. a nar...-era lribut~la dt qua se ,.veste u 
contribulc6t.> sociais. Inclusive, u dtstinadu ao cusr.lo 
d• sc<;~uri<Mde social. Prtcodonres do Supremo Tribunal 
Feder•/; 2) DtSI'Itetsdrla I • lntetvençio do Esr.do do 
Amap4 na açio que viu ~ dtvo~o dt d<tscontos 
providtnclúlo~ considerados Indevidos, tis qu. nlo 
obslolnhr renh•m sido tfwtiv•dos pelo enlt político, as 
contrlbulçl>ts frxam recolhidas ao IPEAP, pessando a 
Integrar HU •rlvo, cujo ...,.,., por oasllo dt su• utlnçio 
foi repe.sudo I AMAPÁ PREVID~NCIA • AMPREV • 
consoan,. art. 74. 6 f' . da Lo/ Estadual n• 44&/DII; 3) As 
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contrlbulç6es r~olhld•s ao extínta IPEAP dasllnav•m·se, 
exclusivamente e porexpreSSil disposiçio l"ff•l - •rt. 15 do 
Dtcreto 137/gf • a cobtnura dt promç6ts do sen~lços dt 
mrtureza nio provldondúl•, Inexistindo, portanto 
vlnculaç~o com base de cJiculo ou proventos dt 
aposent.odort•; 4) Os valores rtCOih ldos ao IPEAP no 
período de dezemtxo d• 1PQ3 a junho dt I09G se deram 
por co111a de tJ<prossa prevldo ltgaf, não havendo, 
portanto, que st fll•r em uc.sso ou rw:o/hlmento 
Indevido, an!G a Inexistência de qua/qu.r Ilegalidade; 5) 
Apelo provido. Recurso Adesivo prtjudiado. • 

(TJAP - AC n. • 3.361107 • AcfJrdão n.• 12474 • 
Rei. MELLO CASTRO - CM'IIara Única • j . 1310511008 • v. 
Unánime • p. 2lV0512001 • DOE n.• 4258). 

Oepreende-se da anãlise dos autos que o Trtbunal 
de Justiça do Ama~. ã unanimidade, deu provimento ao 
Rect~SC de Apelaçao Interposto por AMAPÁ PREVI~NCIA
AMPREV. refonmando a r. Sentença proferida pelo Juizo da 3• 
Vara Civel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapã. nos 
autos da AçAo de Cobrança • Processo n' 9.694108. Julgando 
impmceden:e o pedido dos autores para ressarcimento dos 
descontos previdenciários no perlodo em que referidos valores 
eram destinados a CU!tear o• benolicios do eJ<tinto IPEAP 
(DezembrO de 1998 a NovembrO de 2001). atualmente 
sucedido pela AMPREV. 

lnconfonmados, os recorren1es interpuseram 
Embargos Declaratórios, fts. 253/256, sendo acolhidos 
parcialmenle apenas para corrigir erro material consistente em 
slbstitlir a referênda ao ESTADO 00 AMAPÁ para AlolrPRI;.V, 
sem. contudo, modificar o desfecho do acórdão recorrido, 
consoante Aoórdao n.• 12855 (lls. 2751283). 

Em razOes deste Recurso Elrtraordlnãrio, fts. 
2891296. os Recorrentes alegaram. em slntese. 

a) Ouo a dedsâo recorrida violou o art 40. §13" da 
ConstltliçAo Fodoral, uma vez quo atribuiu natureza nao 
previdenciária aos desoonlos efetuados ao Extinto IPEAP, 
sendo que. contraditonamente. rejeitou a presçr!Çio com 
lundamenlo no art 150 do Código Tributário Nacional; 

b) V101açllo a Emenda Consliti.ICional n.• 20198, ante 
a Impossibilidade do insUiuir desconto complisõrio de natureza 
não prevfdenciãria em ta.,.,r de Instituto de Prevldênda 
Estadual; 

c) A Repercussêo Geral da matéria, porquanto o 
preceito consUiuciorlal invocado se Irradia sob<e a órbita de 
todos os servidores exclusivamenle comissionados do Estado 
do Ama~ e de outras Unidades da Fed«açào. bem assim - e 
principalmente- para os dominlos )ll'idlcos do INSS; 

Ao final. após tecerem considerações acerca do 
desacerto da decisão Impugnada. requereram o conhecimento· 
e provimento do recurso, para IIns de refonna da decislo 
rooorrida. 

Embora lnbmada, a recorrida nllo apresentou 
contra-razOes. consoante certidOes de fts. 3011302. 

Este o relllório. 
Examino o• p,.ssupoatos de admissibilidade. 

I) Q.lhf.limln!r dl..B.tptrcynà<! Gf!ll 

Atendida a regra do art 543-A o parágrafos ao 
CPC, introduzido que foi pela Lei n.• 11.41812006. Os 
reoorrentes argulram a ~cu~ 
consoantes fundamentos de fts. 2921293. 

H) O!Jaoto aos ....!!tma(t rtau!~l1.2L-.511 
adminlbllld~. 

Trata-se de Reo.no Extraordinário com 1\Jcro no 
art 102. 111. allnea ·a· da Constitl.içào Federal. sob o 
fundamento de oontranedade a dlsposlhos oonstltuclonals. 

O recurso é próprio, pois a causa foi doddlda à 
unanimidade e em úllma Instância pelo Tribunal de Jus~ça do 
Amapá, sendo proYido o Recurso de Apelaçllo da Recorrida. 

Presentes a legitimidade e o Interesse reanal. ais 
que e insurgênda deoorre de Acórdao oontrário à pratensAo 
dos Recorrentes. 

O requisito da regularidade formal encontra-se 
presente, eis que a peça rectnal c:oniMI a elQ)OS~o dali fatos 
e do direito. indica o permissivo oonstituciona! autorizado<. bem 
como é subscrita por ad'ologados com proo..oração nos autos 
com poderes para atuar nas lns~s superiores (Dr. Marcelo 
Leite às ns. 22127 e Ora. Adriana Cabral as ns. 285). 

Quanto à tempesllvldade. ver1ftoo que o v. A<:6rdAo 
dos Embargos Ded aratÓ!iOS n. • 12.855 foi publicado no Oiério 
Oficial do Estado de 2010812008. com circ:utaçAo em 
21/0812008, consoante certidão de lls. 287. e o reo.no foi 
recebido e proiOOOtizado em 11109/2008. No prazo legal, 
considerando a aplicabilidade de prazo em dobrO pera 
fitisoonsortes com distintos procuradores (art 191, CPC). 

Os Reoorrenles efetuaram o pagamento de custas. 
porte da remessa e r&lomo dos aulo6. conlorrna comprovantes 
às ns. 2971299. 

Observo, entr.IM!to, que o Recur80 
ExtraO<dlnirio nio me,.ce seguimento. 

Com efeito. o acótdao recorridO arlfmOU, oom muilf 
proprtedade. que os desooniDs efetuados nao se destinavam i 

acosentadorla, eis que custeavam apenas os benellciOI 
as.5egurados no JLl.... 1-'~~o o,• 013119\ como. pcx 
exemplo. PensAo. AuxHto-natarldade a etc. 

O acórdão recorrido afirmou. ~. que tais 
descontos foram suportados pelos recorrentes mesmos •D6s a 
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entrada em lligor da EC n. • 20/98 alé o mês de Julho de t 999, 
quandO instituido Sistema Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Estado do Amapá - AMPREV peta 1.!.1 
emdlul~. 

Atesta-se, portanto, que a discussão de matéria 
previdenciârla, tal corno alegada pelos reoorrent8S, encontra 
óbice na ~LO. • :l§J!:ll.lE. porquanto para adentrar na 
questão oonslltudonal seria necessária a wllse de Legislação 
Estadual, o que é Inviável em sede de Recurso Extraordinário, 
conforme sedimentada jurisprudência do Excelso Supremo 
Trtbunal Federal, v.rbis: 

"PREVIDiNCIA PÜBUCA ESTADUAL 
COWTRISUIÇÃO PREVIDENCIARIJI &kiO:UI 
~ib/IIHJJJQ;. .. Ç.Qf!Jc9 .. 'daJ• S®/1 .. U _ i 
CO!IItll!!A/çlo In~ ~ ],~12..M...hsJLII.JJ!l 
fllmiD.. !lt uslsllncte _m.isiia_iw4 4:J~ ~.~ll 
mhlli.VlltMCLt. i orevlriiW. social QU.t _t~ -11 
lntwprltl#o !#!!. dlrtllo local ag_~~ S!.RlUlL!l..BE..;. 
façjdtiJ$/a da :iúll'!!.II..UQ. • 

(STF - RE-AgR 5340t9 - RS - 1' T. - Rei. Mia. 
Sepúlveda Pertence- DJU 17.08.2007- p. 00053). 

E maia: 

"CONTRJBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
INCIDiNCIA SOBRE PROVEWTOS E PENSÕES 
Inconstitucionalidade eM c:obnaaç• ao perfodo sob • 
vig4ada da EC 20/N. RE pçovldo, em /»>fe, parti 
determ/QN a Alsl/tuiçio dos nlol'es descoatldos " título 
de c:on1rl~o prevldencl~rla ao pufodo sob 11 vigéaci.o 
d• EC 20188. 11. RecutSo extrllordlaátlo: IID1iki1isf~dt...ll2 
~reza d• amtr/bulç#Q octvlsti no~~ 
fl....Pf.LJ.i.UM 7f12182l por ea~/ytr fnttr~ç~ 
f~Ja/JgJ9Çf[ 1Súmu/j1§9J. N 

(STF - RE-AgR :u11g7- RS - f• T. - Rei. Mln. 
S.púlveda Pertenc:e- DJU 01.0P.2006}. 

Com esses fundamentos, porque não preenchidos 
os pressupostos de admissibilidade recursal . nego Ségulmento 
ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Publique-se. 
Intimem-se. 
MacapâiAP, 13 de fevereiro de 2009. 

(I)Oenmbatgador HONILOO AMARAL DE MELLO CASTRO 
V~e&-Presldente do Tribunal de Justiça do Amapâ 

MacapáiAP, 02 de marQO de 2009. 

Bel\ C ;;;' t Barros Alcoforado 

Diretora ~a Ünica, em exercido 

~.ÚJIJÇ6 
awsEcRETAR!A ÇIY§. 

• Af;AAVO DE INSTRUMENTO N' t~ 
NUMERO UNit;O DA JUSTIÇA: OQ00755-88.~08.§,03.QOOO 

Agravante: BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA 
BENEFICENTE DO PARÁ 
Adwgado: R/ANO VALENTE FREIRE 
AQravada: IEDA MARQUES DE SOUZA 
Advogado: AGORD DE MATOS PINTO 
Relator: DESEMBARGADOR D0GLAS EVANGELISTA 

EMENTA - PROCESSO CIVIL - DECISÃO 
M9NOCRÁT1CA • A!;ÀO DE INDENIZAÇÃO POR ATO 
!LICITO ·REPARAÇÃO DE DANOS - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO -
TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. Entingu&-se o agra110 de 
lnstrumenlo. pela perda dO seu objelo. quando as partes 
transadonaram nos autos principais, na pandênciá do recurso. 
com acordo homologado pelo juizo do feito 

DECISÃO 

BENEM~RJTA SOCIEDADE PORTUGUESA 
BENEFICENTE DO PARÁ lnterpOs Agravo de lnslrumento, com 
pedido de efeito suspensivo, objelivando a reforma de dedsao 
Interlocutória de fls . 17/19, proferida pela MM' Juiza de Direito 
da 3' Vara Cfvel e de Fazenda Pll:llica da comarca de Macapâ. 
que, nos autos da Al;ão Ordinária de Indenização por Ato !~cito 
(Processo n• 9.56012006). ajuizada por IEDA MARQUES DE 
SOUZA. rejeitou as prerlllllnar8S de nulldãde da citação e da 
falta de Intimação da sentença e de sua irregularidade, bem 
como, deixou de acolher a Impugnação, Indeferindo o pedido de 
devoluçao do prazo da apelação, excesso de execução e de 
extinção dos procedimentos do cumprimento de sentença. 

Alegou. em razOes de fts. 01116, em sede de 
preliminar, nuUdade da cilação, eis que a agravada em seu 
pelitório requereu o depoimento pessoal do represontanle legal 
do Requerido. que deveria ser citado no endereço mencionado. 
a fim de contestar. a ação, sob pena de revelia. 

Aduziu Que a citação deveria ter sido pessoal do 
representante legai da requerida e por Intermédio de ofidal de 
justiça in ca:w por precatória). afastando a citação pelo correio, 
na forma do art. 222, alínea ·r dO CPC; que a pessoa que 
recebeu a citação nâo era o representante legal. não tinha e 
nunca teve poderes para receber Citação, Inclusive fazendo a 
ressalva que era do financeiro. contrariando, assim. a regra do 
parágrafo olnlco do art. 223. do CPC. 

Argüiu, ainda, a falta de Intimação da sentença e de 
sua iiT'OgUiaridade, porquanto. apesar da revelia da agravante, 
todos os efeltos decorrentes da mesma não foram 
determinados; que, Inclusive o JuiUJ sentendante, no comando 
de sua dedsão, determinou a tn11~ da agravante, nao 

(DIÁRIO OFICIAL) 

contando nos autos qualquer Intimação. bem como certid~o da 
publicação da sentonça e onde foi publicada, motivo pelo qual 
nao estâ correndo praUJ para recursos. 

Em matéria de mérito. alegou excesso da 
execução, vez que nos coilculos QUe fundamentam o pedido do 
exeQüente, foram inseridas corr<lÇXies monetartas a conta do 
evento danoso. quando pela moderna jurisprudência do ST J. a 
correção monetária relativa aos danos morais é contada a partir 
da prolação da sentença Que reconheceu tais verbas 
Indenizatórias. · 

Proleslou. ainda. quanlo aos danos morais, que os 
consiaarou exort>itantes. 

Registrou seu inconformismo, ainda. no 
concernente ao cerceamento de defesa. 

Finalmenle. requereu efeito suspensivo, diante da 
nulidade processual que toma a petição Inepta, pois a decisão 
causa prejuizo ã parte agravante. Ao final, seja reconhecido que 
a agravante não fora dellidamenle intimada da sentença, 
devolvendo o prazo para a apelação. 

Juntou documenlos de t 17162. 

Antes de apreciar o pedido de liminar. reQuisitei . à f. 
66. as informações ao Juizo prolalor da decisão agravada. 
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desmerec:em rep.;~r.tÇjg peçun~rill. 3) Rec:utSO provido, em 
pane." 

(T JAP • AC a. • 3. 57910.'1 • Acórdio a.' 12835 • 
Rei. EDINARDO SOUZA • ~1111 Ünlc.o • j. 17/0f/2008 • v. 
Unlnlme - p . 3a.'OG!2001· DOE a. • 4280). 

Depreende-se da anáUse dos autos que o Tribunal 
de Justiça do Amapá, à unanimidade, dau parcial provimento ao 
Recurso de Apelação Interposto por TELEMAR NORTE LESTE 
S/A - OI, reformando em parte a r. Sentença proferida pelo 
Juízo da 5' Vara Civel e de Fazenda Pública da Comarca de 
·Macapé, nos aulos da Ação lndenizaiOria • Processo n• 
6.434107. A Corte julgou improcedente o pedido de dano m0/81, 
pois enlendeu que a Interrupção da prestação de serviQOS de 
telefonia caracterizou tão-somente meros dissabores ou 
aborrecimenlo ao consumidor. O pleito relatlvo a ressarcimenlo 
de danos materiais fora mantido. 

lnconformado, o recorrente AFONSO JOSé OiGER 
DE OUVEIRA interp~s Embargos Dedaratór1os, ns. 1521156, 
visando o prequestJonamento da malérla. A Corte de Justiça, à 
unanimidade. negou provlmenlo, consoante Acórdão n .• 12882 
(fts. 160/163). 

Em razões deste Recurso Espedal, fts. 170/181 , o 
Recorrente alegou, em slntese: 

a) Pela alínea ·a•: Oue a decisão recorrida violou 
Lei Federal, sObreludo os â!lilm..1ll!LQR e 94a do Código 
ÇMJ, pois afastou o dano moral reconhecido pela instanda a 
quo. decorrente do fato da empresa ter Interrompido os 
serviços de telefonia, sem aviso prévio, para apurar suposta 
fraude e averiguar a documentação cadastral do recorrente. Na 
espécie, o recorrente é médico dennatologista e necessitava da ' 
linha taeiOnlca para atendimento de pacientes em seu 

Em resposta à requisição de informações. o Douto 
Magistrada a quo, à f. 70. solicitou a esta relatoria cópia da 
petição do recurso da agravo. eis que a agravante não cumprira 
as disposições do art. 526 do CPC. fato que Impedia aquele 
juizo de prestar as informações requisitadas ou exercer eventual 
juizo de relratação. 

- consullório, além de outros serviços inerentes à telefonia fixa; 

Em despacho de f. 73. delennlnei fosse a parte 
agravante Intimada, para fins de se nianif8Star sooce o despacho 
de f. 70, do juiUJ a quo. 

A f. 75. a Diretora da Secretaria Cillii da camara 
Única, certi~cou que decorreu o prazo sem que a parte 
agravante se manifestasse. 

A I. 76. delenninei a parte agravada intimada para. 
em querendO. contra-arrazoar, cujo despacho foi publicado no 
DOE. edlçl!o de 17.11 .2008. que circulou em 09.11.2008. 

A f. 78. o Chefe da Secretaria da Vara comunicou. 
alravés do Ollcio n. 707/2008. que. de ordem do MM. Juiz em 
exercicio, as partes lormalizaram acordo, para quitação da 
divida, que foi homologado pelo ]uiUJ, CUJas cópias da decisão 
homologatória e do respectivo tenno juntou às f. 79/82. 

É o relatório. 

DECIDO 

Dentre os possiveis resultados do julgamento do 
recurso de agravo de instrumento pelos lribunais, Inclui-se sua 
ex1inçào sem o julgamento do ménlo. em face da perda de seu 
objeto. ou, em outros lermos. por restar prejudicado. 

Preambularmente. verifico que, segmdo 
Informações do Juizo a quo, de f. 78, consta. que as partes, às f. 
2821284, dos autos principais, celaoraram acordo para qullação 
da divida, lendo sido, Inclusive, o mesmo homologado, em 
26.11 .2008, pelo MM. Juiz do feílo. 

Logo, lendo as partes transacionado, em relação à 
qullaçlio da divida, com acordo homologado pelo juizo, entendo 
que se esvaziou o mérito do presente agravo em sua forma 
instrumental, com fulcro no art. 267, Inciso Vl, do Código de 
Processo Civil, em decorrênCia da perda do objeto, devendo 
este ser julgado prejudicado. 

Pelo exposto. declaro extinto o processo. pela 
perda do seu objeto. com fundamento nos art. 557 do CPC e art. 
295 do RITJAP. 

P.R.I. 

Macapá. 20 de fevereiro de 2009. 

(a) O.&embargador D0GLAS EVANGELISTA 
Relator 

b) Pela alínea ·c·: Que houve divergência 
jurisprudencial, tendo em llista o preoedente do IJlBS..::..!.C. 
Qll82634 - passo fllru!9.- 19"C Ciy - Rei..Juiz Cados Rafael 
llos...Sirlt2Lhiaillr. uma vez que reconheCido neste julgado a 
responsabilidade objetiva da empresa de telefonia decorrente 
de bloqueio de serviço telefOníco para apuraçllo de suposta 
fraude, sem comprovação d8Sta; 

Ao nnal, após tecer considerações acerca do 
desacerto da decisão Impugnada, requereu o conhecimento e 
provimento do recurso. para fins de reforma da decisao 
recorrida. 

Intimada, a recorrlda apresenlou oontra-razões ~ 
fls. 1911205, destacando, em resumo: a) ImposSibilidade jurldlca 
de apreciar o art. 943 do CC, pois não comporta coerência com 

a causa; b) caráler de re31Jreciação de provas do Recu~ 
Especial, o que é vedado; c) O acerto da declsao recorrida, pois 
pacifico o entendimento do ST J que meros dissabores na o 
configuram dano moral. Ademais, não comprovou a alegada 
divergência jurisp<Udendal. 

Este o relatório. 
Examino os pressupostos de admlsslbilidllda. 
Trata-se de Recurso Especial com fulcro no att. 

105, 111, allneas •a· e ·c· da Conslltulçl!o Federal, sob o 
fundamento de contrariedade a dispositivos inlraconstitudonais 
e divergência jurisprudencial. 

O recurso é prôprlo, pois a causa foi decidida à 
unanimidade e em olltima instancia pelo T~bunal de Justiça do 
Amapá, sendo provido parcialmente o Recurso de Apelação da 
Recorrida. 

Presentes a legitimidade e o interesse recursal, eis 
que a tnsurgência decorre de Acórdão contrário à pretensão do 
Recorrente. 

O requisito da regularidade formal encontra-se 
pr8Senta, ais que a peça recursal contém a exposição dos fatos 
e do direito, Indica o permissivo constitucional aulorizador, bem 
como é slbscrita por advogado com procuração nos autos com 
poderes para atuar nas lnstancias superiores (ft. 13). 

Verifico, ainda, que o i. Advogado da parte autota 
foi Intimado do v. Acórdão dos Embargos Declaratórios em 
29/0812008 - sexta-feira (certldâo de n. 167). O recurso, por sua 
vez. fora protocolizado no oitavo dia do prazo legal (0810912008 
- ft. 170), oonslderando a prorrogação do dles ad quo. Logo, 
atendido o requlsito da tempestividade. 

O Recorrente efetuou o pagamento de custas, porte 
de remessa e retomo dos autos, conforme comprovantes de fts. 
1821187. 

Outrossim , obaervo que o Recurso Espec:lal 
merece aegulmento parcial. 

1- Do d issídio Juriaprudenelal (allne1 "c:"): 

Nesse ponlo, reconheço que embora o recom~nte 
tenha colacionado relevante precedente do T J/RS, não 
demonstrou tecnicamente o dissídio jurisprudencial em re~ 

~(!~~ ao acórdão paradigma Indicado. Limitou.se, em verdade, 
SUBSECRETARI,&, ç~l, apenas a transcrever a ementa do julgado, não efetuando o 

_ cotejo anallllco. tampouco indicando sua fonte, n3o cumprindo 
~~SO ESPECIAL NOS E~BARGOS DE DECl.ARAÇÃO assim a exlg«<da prellista nos artigos 255, §2" do RIST J e 541, 

. . NA APELACAQ..Ç_IY~t~ parágrafo llnico, do CPC. Nesse sentido: 
NUMERO UNICQ~ ®Q0211·73.200U .. OM..®O 

RECORRENTE: AFONSO JOSit OIGER DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: AlEX SAMPAIO DO NASCIMENTO 
RECORRIDA: TELE MAR NORTE LESTE S.A - OI . 
ADVOGADA: UICHELA DA SILVA COSTA 

AFONSO JOSé DIGER DE OLIVEIRA interpós 
RECURSO ESPECIAl ao Colendo Superior Tribunal de 
Justiça, com fundamento no art . 105, 111, alíneas ·a• e ·c· da 
Constituição Federal, 00111ra Acórdao da Egrégia CAmara Únlcl 

· do Tribunal de Juatlça do Amapá. assim ementado: 

wCIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. PROTEÇÃO 
AO ASSINANTE. COBRANÇA DE FATURAS. EFET1VA 
PRESTAÇÃO. PRÉVIO AVISO. DEMONSTRAÇÃO. DANO. 
DISSABOR. ABORRECIMEWTO. 1) Não h11venrJo • efeUva 
prestação de serviços, Impossível fal11r-se em cobrança das 

' respec!lv11 faturas telefónlcas, o que autorlu, por 
coaseqjjjacfll, a restitulçi o em dobto rJo valor~. a 1eor 
do disposto no llrt 42, par~rafo únlc:o, do CDC. 2} A mera 
lntnanqDIIidade ou os sobre5Sõll!os c:otidl•aos. que nio 
geram atTibulaçio psfqulca que perdu"' peJ. erislênc/a ou 
desouallflquem o autor em suas relac6es sociais. 

"( ... )3- Malgrado a tese de dissenso preloriano, Q 
col!rJo · j!l!alltJco n.to foi efltujldo nos .mq!ct" /egajs • 
~ ou sejl, c:om tcmscrlçlo dt fr.f!;~ 
teórdjo cecoutdo .. e Wfldjqm« aue dtmP!I.tDm.......A 
[dtntidMI;t d!t sltuaÇõtt e a difwtnle lotrrpreCtd9.~ 
!tL~ por c:onsegulnt., ;r sbnp/ts ln!ns~Q .. !fe. 
f!M~ir;f.JJ)cjr a s/m/Htu!lt das s/tlliÇ.õtt.. 
aicL s'-Jl!Hla par« c&lru>nsm.io da d~IIW.I. 
fur/spatdtoc/jl / +:Agravo rrglment.ol desprovido. • 

(STJ - AgRg.REsp S38.707- (20IUIOOOS1N.O} 
s• T. - Rei' Laurilll Vaz- DJe 17.11.2008- p. 1207}. 

(Grifei} 
11- Da contrariedade • Lei Feder~ (alfnea "a"): 

Embora os dispositivos lnfraconsHlucionaís 
Indicados nâo oonstem expressamente do acórdão recorrido, 
evidencia-se que a matéria acerca da possibilidade em aferir 
dano moral por suspensão de serviços de telefonia fora 
amplamente debaUda pélo acórdão recorrido. Trata-se, em 
verdade, de prequesllonamento lmpllcito, requisito admitido 
peta Colenda Corte Superior de Justiça, consoante julgados: 

"( ... } I· trufJ obstAnte njo ttnhl .~ 
llJSio de oriqercL.JLP.!~UU1Í9.ni!meato tlql/fcl~ 
_Rl§Rg~~ll!J:./onlfs tidos çomo violados. 



Maca á 02.03.2009 

CQOstfii=Se 9.R[Oqii.UI/91llme.ntQ..)ml)Jkl&MmfMcfLlllÚU 
!:1H!fl@. JiufLu}f. Q~-n<l. .~ dt_enElJII 
tllJtJu !M çonsumldor ln.çimpktJte, ~ (. .. ) . 111· ( ... ) • N 
Eml»rpos de dec,.ração rejeitados. • 

{STJ EDc/-AgRg·REsp 1.06g.215 
(2005/014()704-T) - f• T. - Rei. Francisco F~~ - DJe 
11.11.1008 - p . 640). 

Com efeito. o Recurso Especial é o meio processual 

de competência do Superior Tnbuoal de Justiça, que tem o 
escopo de manter a hegemonia e a autoridade das Leis 
Federais. 

CaDe, pof13nto. nesta fase recursal. a anáhse dos 
naqui&~tos de admissibilidade d~ Recurso, bastando. para o seu 
conhecimento. que sejam demonstrados os fundamentos 
jurfdicos estabelecidos pelo Tribunal de origem , imitando-se, 
nesta esfera, a apücaçâo do direito federal à espécie. 

In casu. a argumentação do Recorrente acerca da • 
negativa de víg;!nda ao artigo t 86 do Código Civil é de d arez.a 
suficiente á compreensão do hügio, e procura impugnar os 
pontos em que o Acórdão recorrido eletivamente se apoiOU. As 
teses )l.ridlcas apresentadas são de natureza Interpretativa, 
como se ver1ftca em suas leituras. jusbficando a admissibi~dade 
do Recurso. 

Destaco, ainda. que a vexali~ qu~urio cingiu-se 
na disrussão acerca do reconhecimento de responsab•hdade da 
empresa de telefonia que Interrompeu os se<Viços de telefonia, 
sem aviso prévio, para apurar suposta fraude e a'ole(iguar a 
dorumenl<lçâo cadastrar do recorrente. sendO oerto que o 
Colendo Supenor Tribvlal de Justiça vem se manifestando 

" RECURSO ESPECIAL N" 1.035.7PO - MS 
(200SIOIU5597-5) RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA 
RECORRENTE : BRASIL TELECOM SIA ADVOGADO : 
KEULLA CABREIRA PORTELA E OUTRO(S) RECORRIDO : 
SONIA MARIA DA COSTA E OUTRO ADVOGADO : 
MARCOS AROUCA PEREIRA MALAQUIAS RECURSO 
ESPECIAL • RESPONSABIUDAOE CNIL • INDENIZAÇÃO -
DANO MORAL • RECONHECIMENTO - ENTENDIMENTO 

I 
OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO REEXAME DE PROVAS 
IIIIPOSSIBIUOAOE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ • 
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE RXADO • 

I ALEGAÇÃO DE DISSfOIO JURISPRUDENCIAL • ARTS. 541, 
PARÁGRAFO ÚNJCO, DO CPC, E 255, § ZO, DO RISTJ • 
AUStNciA DE DEMONSTRAÇÃO· RECURSO IMPROVIDO. 

DECISÃO Culda·se de recurso ~I 
lnterpo.no por BRASIL TELECOM SIA, com fun<Mmento no 
lllfigo 105, Inciso m, alín .. s •a· e ·c·, da Constituição 
~wal, ., que se alega vlo,.çllo dos arligos H4, 
,..grlllfo único do CC e 14 do COC, além de divet'f16nc/a 
jurisprudencial. 

Busc. a recommle a reforma do declsum, 
sustentando, em slnlese, que o acórdllo recorrido manteve 
a fix~çio do <»no moral em valor engerllldo; div&t'flindo, 
assNr!, das decis m deste Suparlor Tribunal de Justiça. 

É o relatório. 
O inconformis.rno d• recorrent~t nJo me/"W'Ce 

Com efeito. 
In 'cl•lmente, verifiu-se, qu& o Tribunal !H 

orlgwn, llj)ÓS sopaur todo acervo probatório reunido nos 
autos, assim consigr,ou: ::É..1101ód.Q.Jl~~ 
mlt&alL. P'O<r19ven! a lbfalJ@ -~• df!. Ji!lhA 
llltfóo/cf tlfJtXh ~ !IIIJ....SÍ!DJ1~P« lt/elone, 
~re~ss« de infpcmiÇÕIS D«SSOalLúMIDtt~ /W, CPF_ 
~ ..Jia pessoa soliclUDJJ.. • .JJIJl conferir a v,cacJfiafâ 
msas /llfiia!a~w.Q.....Rlllto __ çonhecfQ<)f3$_ liil. 
~· do s/srema _q~ favore~JJdetJ!Il 
re/içlo ao usuild!li11!l.trmn~ ~'»U>sUJJ~iiiÚI 
K.. be!!9fi.l;lL.dC.JI51UllllJktNt . d-' cçntr~llç.l~ J~ 
~Lifam~PIU li!taç_N tt1HfHtia.JLJM: 
cnJiud~~te), cifX!L..J1[~JlUI....dllliS á 
n~e/f1uar,JIO_liW11!11liP ... fii_~ç!l9. a VUJ..C~...Jiu 
tnfpnnaçóta o.uudu ved>llm.f'IJe, _v~- riiHL_uiflit. 
~tos_~J.t.J..J.': (ns. 2011202) Const~t.·sa, 
assim, que o pretendido SHia parte qu~ndo alega 
vulneraçjo do art f 4 do coe •. por via transveru, revolver 
o conjunto r•tlco-probal'o5r!o dos autos, }4 bem eramln.OO 
pelu lnstlnclu ondinMiu, provfd4ncla inadmlsslvel na via 
eleita, a N<>r da Súmu/J 7/ST J. 

No toc.Jnta • alegar/a ofenu "" art tU4 do CC, 
ano.._sa que a possJbilldade de revlsio, por em Superior 
TWbtmal, do montante nxado ,.,,. ins~nciu onl/nkias só 
OCOI'I't quando se verlfiCIIr o arl>itramento de quanrum 
vlsMlmente irrls6rlo ou manifestamente exorl>ltante. Na 
hipótese, verific.-se que o mon~nte indenizatório mllfltldo 
pelo Trlbun•l de origem em R$ 7.000,1)(; (sele mil rHis), em 

razlo da lnscriçSo lndevl<» do nome da recorrida ., 
cadastro de lnM//mplenres. n:n> se revela desarruoado, 
njo se justificando, usim, a oxcepçion•l lnrervençlo duta 
Corte Pll'• ren-Jo. 

Verific.-se, por fim, que o alegado dlssldlo 
jurlsprudenclel, com relaçio ao quantum indenàatórlo, njo 
foi demon:rtndo nos moldes exigidos SHioS artigos 541, 
~~reto único, do CPC; • 255, §§ f• e 2•, do Regimento 
Interno desle Superior Tribunal de Just}pl. 

Anot.l•sa, por oportuno, qua o con/wcimento do 
recurso especial pel~ dive~ncla exige a transcriçjo dos 
lrachos dlos acórd~oli Impugnado a ÇMRclitJm~. 
evidenciando-se, de form• clarlll e objetiva, o suposto 
dlssldlo jurisprudencial, nio sendo suficiente a simples 
transcrlçlo de ementu ou voro", sem a expodçlo das 
clrcunstlnc ias que ldentJnquom ou assemelhem os casos 
conlt'ontedos. 

Neg~t-st, portanto, provlm•nto..., recurso. 
Publiqu•se. lnrl....,.-se. 
9rasilla (DF), 20 d• outubro de 2008. 
MINISTRO AfASSAMI fJfEDA Relator" 
(Ministro 4MASSAMI UYEDA, 30110/2008) 

E mafs: 

"RECURSO ESPECIAL N" 1.058.8.51 • MS 
(200110110f80-6) REJ.A TOR : MINISTRO FERNANDO 
GONÇALVJ:S RECORRENTE ; BRASIL TELECOM SIA 
ADVOGADO • VALDECI MORAES ROCHA E OUTRO(S) 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RECORRIDO : EVEL YN FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO : CLAUOEMIP RIVAROLA DECISÃO Trlllt.a-se 
de recurso especial interpos to por BRASIL TELECOM SIA 
com fundamento no 3rt 105, inciso /11, lelr.ls •a• e •c•, da 
Constitulçjo Federa/, em face de acórd.io do Tribunal de 
Justiça dlo Es~do do Mato Grosso do Sul, Integrado pelo 
prof&rldo em sede de embarpos de dac/araçlo, ossJm 
.mentado: "APELAÇÃO CN EL - AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA - INSCRIÇ).O 
INDEVIDA NO SPC E SERASA - RESPONSABILIDADE 
OBJET1VA DA OPERADORA DE TELEFONIA LOCAL -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - APUCAÇÃO 
DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRESENTES OS 
REQUISITOS DO OANO MCRAL PURC QUE INOEPENOE DE 
PROVA PARA A SUA INDF.fi'IZAÇÃO - REDUÇÃO DO 
QUANTUM INOENIZATÓR.'O - NÃO-OCORRÉNC/A DE 
FIXAÇÃO OI; FORMA DESPROPORCIONAL - VERBA DE 
SUCUMBtNCIA - ART. 20, CPC - RECURSOS NÃO 
PROVIDOS. 

1.J~(ldo_ as SJ!lQ!JSM.JILJrit~t;W 
11U.$.l.iJI.MH_d.t .$J>r.io;s;..RflP~.JJ.M'JJlosl~lfdW~Jmç_essiP., 
~~sM!fllfYdc o~liJtA.Jalo.Lf/.a!lr>S Cai.ISidQ$ 
J5lLUJIU.í>llWJ11l®rn.. nos l~fli!Qs d~~ o §~ 
ft!UJJj.fiA.J.'f.fi~G.fJM.tiJWr;#o_ Fe<i4Cil. 

l...~Ofi1UJJ/Jt .. /Q$M.~filsm_da_ª resQ9fJsabl/id.iiii.9 
g_llj,!lva, • e.DlQf..Ul. .. ®_Dl tfRn/a _l'lfll quJ as.§umlr Q 

!Jm9clo, n.'lo PO C/I OfiQ se. vai~ _lia ~scu~--lLitJJJLt 
12!J..tiJ;edl( ..li5lL.J.JtçJJr o. +Die a y_u lll•rabilid,l dJ.JJo U!l 
máma de ~bWJia..d9.lial.a le/a~n/c__~. 

:J.....i!rJllflt~ _ru_ m•J~iro$_~/itJeadQs flO at1k/9_ 
~QqipQ..ÇII'il ~urQJ!.9 .rleyer ?~nsaoiuc.. 

~Nig é_!fJÇ.§SS&riL.I,JU}iuçjJUie QCO Vil riQ 
mJiYo_cfi.a.o .. .r<~mNJt.iQ. conturni<iQf~'limuJ.u.t.l.l~~ 
!12.L.JÍlQ.~ . Pf9!!fl9. J.9.S r:RíliJO--IIrt..frlmta ln!Jovld.i 
~t!trlU.JtJ!erw mowl.J:w~ 

.t.-~~ f}xg_çJ<• dO.... JIJQnliJJ1.Liarltall J1Júl.º 
l1lil!hi.J.r -~I(Jrlps ti~ ruabili;Jilii.!IJHRllJJ~Iar onu.cat 
~io. 

6. T•n<lo sido Kolhida • int"913lid~de do podido 
deduzido SHia port.raulon em suil exordial, ao r ju .:.bem 
os 6nus sucumMnc/.Jis, j!J qut estes devem ser 
suportados pelo PJitL•Jen~icla. 

7. Em ~~ tret1:1do o'e ação cond<!narória cl.ljo 
~Ido fora jufqac!o proc6G'~nle, os hc~orJrios lldvoc~llclos 
devem srr fixad'>s ros rermc~ do ortigo 20, § 3", do 
CPC. • (fi•·· 152.1 Aduz • mca.·rer,:e v'ulação "" art. O.U, 
pMjgf3fo único, .:Jo Cc'rdigo Cw.l de 2002, ao •rt 14, § 3", do 
Código de Do.'esa do Consumidor, bem como d issídio 
jurisprudoncl•l. 

A irrosignação riJo mer ece •colllida. 
Com efel:o, consc>a,tre entendimento pacificado 

das!~ Corte, o valor c'a indenl~açAo por dano moral só pode 
ser al r.rado na insr~ncia especial qu~ndo ln fimo ou 
ex•gerado, o que não ocotre no ~so em tela. 

A qu~nrill fixado paio Tnb unal a quo a lil11/o de 
danos morai s (RJ 9.427,50 - nove m/1, quatrocentos e vlnto 
sete reills e cinqüen~ centavos) não es~~ j 

razoabilidade, """" se dls tilrlCia do bom senso e dlos 
crlrb'/os recomendados SHia doutri na e juri sprudlncia, 
devendo, por Isso, ser praMigiildo o aresto hostilizado. 

A propósito: "PPOCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL. VERIFICAÇÃ :> OA CULPA. REDUÇÃO DO 
QUANTUM ARBrfRAOO A TiTULO .DE DANOS MORAJS. 
SÚMULA 07/STJ. 
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RECORRENTES: JOSIAHE SOCORRO OA SILVA 
FERREIRA o OUTROS 
ADVOGADO: TlAGO STAUDT WAGNER 
RECORRIDO: ESTADO 00 />N.IoJ'Á 
PROCURADOR: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS 

JOSfANE SOCORRO DA SILVA FERREIRA e 
OUTROS Interpuseram RECURSO EXTRAORDINÁRIO ao 
Excelso Suptemo Tribunal Feder.t, com 1\.ndamento no art. 
102, 111, allnaa •a· ~a Constib.JiçAo Federal, contra AoOrdão da 
Colenda Clmara Unic• do Eg"oio Tribunal de Juatlça dlo 
Amap6, assim ementado: 

"CONSWUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL 
APELAÇÃO CIVEL SERVIDORES PÚBUCOS 
VENCIMENTOS. REAJUSTE. PR1NCIPIO DA ISONOMIA. 
CARREJRA DE DELEGADO DE POLfctA FU~O 
LEGIFERANTE. SENTENÇA. IMPOSSIBIUDADE JUR{D/CA 
DO PEDIDO. 1) O reajusle concedido por Lei Estadual a 
lnt~ranr.s da carre/13 de deJ.gado de polícia, na forma de 
aumento real, excluslv~menta em razlo da especJflcidade 
du •lrlbulções Inerentes ~ cargo1 nlo vlol~ o principio da 
Isonomia, por não se confundir com a revlúo geral anual 
asseg(J(;Jda no art 37, X, da CF. 2) O POder JudkiV#o, por 
nio ser detentor de funçSo leg/fwante, 11.10 pode aumentar 
vencimentos de s.tVidOI'es públicos sob o fundamenta de 
Isonomia. 3) ConflfJurada a carinc~ de açjo, SHI• 
Impossibilidade jurídica do pedido, a sat~lença que 
extinguiu o processo sem reso luçlo do miríto deve ur 
manlld~. 4) Recurso a que se nega provimento.-

(TJAP- AC n.• 3674101 - Acórdlo n.•126U - Rei. 
Des. CARMO ANTÓNIO - Câmara Únlu - }. 1~1 - v. 
Unhl íme • p. 1Q/0&'100B ·DOE n. • 4323). 

Depreende-se da análise dos autos que o Tribunal 
de Justiça do Estado do Amapá, i unanimi:lade, negou 
provimento a apela<;ao lntetpoSta pelos recorrentes, mantendo 
a r. sentença proferida nos au1os da Ação Ordinária - Proc. n.• 
10.59512007 que tramitou pela 3' Vara Cfvel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá, extinguindo o feito sem 
resolução de mérito. 

A Corte de Justiça rocomeceu a carência de ação 
dos autores/reoorrentes, diante da lmpossib~i:lade jurldica do 
pedido, pois nAo se poda, sob fundamento de Isonomia, 
es tender revisão salarial a servidores de categ~ distintas, 
concedida por meio de Lei Esladuaf eld.Jsivamente aos 
Delegados de Pot/aa em raüo da especificidade das 
atr1buiQÕes inerentes ao cargo, 

fnconformados, os recorrentes Ingressaram com 
Embargos Declaratórios, fls. 141/ 147, visando o 
prequestionamen1o de diversos dispositivos consUIJJcionais e 
infraoonstitucionais. A Corte de Justiça, à ..,.,nimldade, negou 
provimento, oonsoante Acórdão n.• 13.109 (tis. 153/158), pois 
se destinavam a rediscuUr a matéria. 

Em razOes deste Recurso Extraordinário, ns. 
1811198, sob o fundamento de conlrar1edade à ConstituiçAo 
Federal. os Recorrentes alegaram, em sfntese: 

a) A distinção entre revisão geral de rernuneraçlo e 
reajuste salarial, sendo que possuem previsão nos arllgos 37, 
X, e 42, X, ambos da CF/88. Tal rea)uste deve ser estendido a 
todos os servidores indistintamente. confonna prevlsio 
constitucional; 

f . A verificação dos e.vmenlos que configuram b) Qua não se busca 0 a..nento judicial de 
~ culpa pelo ever. t.J d~no:..-, é Intento que demanda vencimentos dos recorrentes sob fundamento de Isonomia. mas 
lnegJvo/ lncursio na sear~ t.Wco-probar6ria da demanda, a extensão do reajuste de 12% concedido aos Delegados de 
vedad~ SHI:t súmula 7/ST J. Polida e demais servidores pela Lei n.• 006212002, pois se 

2 - Confcrme ;r j urlsprudfwtcla desta Corte, só trata de revisão vendmental; 
cabe a revlslo do v~/or da inclenlraçlfo arbitrada na or;g.tn c) Que houve "fraude" (slc) ao art. 37, X. da CF. pois 
quando manifestamen te excessivo ou reduzido. Na na prática as Leis n • 66212002 e 66312002 conced 
espé<;le, o quantum md.lnlzatórlo flrado pelo Tribunóll a a.rnulativamente, aum~o de 26% aos Oelegados

1 
burla=~ 

quo co/oc.-se em par;matros ruoável s, n.io sendo previsão coostitudonal Na esp6cie, oonoederall\-se 
exagerado, motivo ~lo qual n~o se j uslific. a ucepç~ ·aumentos• salariais sem estender - demais servidores; 
lnr...venç.io do Superior Tr :bunal de Justiça. d) Que 0 aj~e teve pr'-4a dolaçao orçamentária, 

3 - Agravo rogime/lla/ der provido.· (AgRg no Ag com base na Lel de d~retrlzes orçamentárias para 
0 

ano de 

P,2. U()/SP,F~~N~~~D':J GON"•LVES, Quam ;·urma, DJ de 2002 - ~Estadual n.• 061012001 . Assim, o reajuste previsto 
.,..... na Lei n. 066212002 reveste-se de todos os ca~eres de 

OP.06.2008) Pcv nm, m .. lyr~do a tese de dissídio revisão geral. Caso cor11r111io, seria nulo de plano direito 
0 

ato 
jurisprudenci61, há. r:ccusld:rda, diante rJ_as_ normu: legais concessivo de aunento, pois violaria a Lei de ReSiporiSabllidade 
regentos <» ma! W1a (~rt. 5·11, ç,.rjgr•to unrco, do CPC ele F1scar _ LC n.• 10112000· 
art. 255 do RIST J), ri<' conh onto, que n~o se urlsfaz com a e) Que a' revis.io venci tal objMiva 
simpl~ rranscr.çào de ~enras, entre lrechos do acórdio _ recomposJçJo das pendas lntlacion,rias ~ peóodo a s! 
re<:OrT!do • das decls.oe,; •ponr.~dõs c~10 rJ_Ivergonles, I refe.e, o que não foi atendido peta Lei n.• 066312002. que 
mencronando-se IS c~rc•·nst~nc1as qlie iden~fiquem ou a e>densão dos reajustes conoedidos aos Del dos Somente 
assemelhem os cuo s confron!lldos. Ausonte a demais sOIVIdores do Estado teria 

0 
condã ã! 1.:,:• os 

demonstração anali!ic.J do dlssMso, incide a consura da regras Constitucionais· 0 a er 81 

súmui. 284 do Supremo Tribunal Federal. ' 
Ante o e•posto, corr' fundamento no art 557, 

uput, do CPC, nog~ scg.Jimento •o recurso especial. 
Pub/l:;ar 
Brurli !l. 11 de outubro de ZOOB. 
M/11/tffiO !'ERNI-.,..00 GONÇALVES, Relator 
(Mini stro f ERII.ANDO GONÇAI. VES, 15110/2008)" 

Con esses fund;;mertos, ADMrrO ~rcialmente o 
RECURSO ESPECIAl .. :ã<.-oc.n4nte pele arL 105. inciso 111, 
aHnea •a· ca Co.">St tui~o Federal. 

?ubuquE-se. 
lntimem·s!. 
1/.aca~á.AP. 1) de iev&re:ro de 2XJ9. 

(aOesembargador 1-iO~I'.DO AM4RAL Dê MELLO CASTRO 
Vic.Prnlt'l!lltE do To lbunal de JusbÇà do Amapá 

CÀMAM ÚNICA 
SUBSECRETNUA~ 

RECURSO fXTRAORDfN.ÚUO NOS EMBARGOS DE 

Ao ftnal, após apontar que o alo de concessão de 
aumento ~ Delegados afronla o p/lnc:ipio da moralidade 
admlnlslrativa e Irredutibilidade de venómentos dos demais 
servidores. bem como a não apllcabildade da SUrntAa n. • 33&
STF. requereu o <XlrltleQnento e PfO'Amenkl do reano ~ra 
~nicla~ reforma da decisão recorrida, acolhendo os ~Idos 
t IS . 

lnUmado, o Estado recorrido apresentou contr&
razOe~ às fts. 2051207. destacando, em resumo: a) eusênda de 
prellmonar de repercussão geral no tocante a nn.cendllncla da 
matw; b) Impossibilidade de reajuste satartat sem lei 
especifica i categoria; c) canlter de reapreàaçJo de falos em 
afronta i SlrntAa n.• 279-STF. Pugnou, ao ftnal, pelo n1o 
seguimento do recurso. 

Este o ..tat6rlo. 
Eumino os pteuupoet~ de admfsalbllkld, 

f) Dt audnc!t Preliqlnw dt Rtptn;yylg Gttal 

Assiste raúo ao Eslado recorrido. Atesta-se que 
nas razões de RIICI.f'SO Extraordinário os I'8CIOIT8ntAis n1o 
argüiram prelminar de Rapercusdo ~. Oeutendldt, 
portanto, a regra do §:ZO, art. ~ do CPC que dispOe da 
aldgência de ptelimlnar formar da relevJncia constludonal da 
matéria. 

. Em recente Julgado, 1 Auguáa Corte c:onsolldou o 
entencWner!to de que: "todo - ~ 
Í!DIJIQIIO dt dtddo QÚ« ktlnfclo 1XGtr8U ao61 1 

pubNç.~c&.Jn ~«nda Rro/mtatM 21 !'DJU CiíuTr deve 
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apnsentar prellmlnN fomlal • fundam.n- <R 
,.,.,.cusQQ f18r•l das ques~ constitucionais Mie 
discutidas" (RE -76 AgRISC, rei. Min. El/en GrACÍII, 
2.4.1008). 

Assim. o primeiro óbice ao processamento deste 
Recurso Extraordinário consiste na ausência do [!9UisltQ 
f2l!Mll!I.PI:tllmln;w dt RtDtrcualio Gtrii. 

U) Quanto aos ®mal a requisitos cl! 
@nissibllldacft. 

O recuso possui previ~o constitucional (art. 102, 
111, a, CF/88). Logo, cablvel à espéde. 

Presentes a legiHmldade e o Interesse recursal, eis 
que a insurgênda decorre de Acórdão conltário à prelensão 
dos Recorrentes. 

O requisito da regularidade formal encontra-se 
presente. eis que a peça recursal contém a exposição dos latos 
e do direito. Indica o permissivo constitudonal autorizador. bem 
w-no é subsaita por adVogados com procuração oos autos 
com poderes para atuar nas instandas superiores. 

Tempestividade também foi atendida. eis que a 
intimação do AcOrdao dos Embargos Declaratórios ocorreu 
através dia pubicação no DOE n. • 4352 com drculação em 
10/1012008 (certidão de n. 162). e o Recurso Extraordinário foi 
protoCOlizado em 2111012008. nono dia do prazo legal (art. 508. 
CPC). 

Os Recorrentes demandam sob auspldos da 
gratuidade. judiciária, concedida pela r. sentença recomda (fl. 
61). 

Destac•se, ainda, que outros óbices também 
Impedem o seguimento do presente Recurso 
Extrsordlnátlo. 

1 Com efeito. embOra a maioria das que_stOes 
constitucionais levantadas em sede de Recurso Extraordrnilno 
padecerem de prequestionamento explidto, pois sequer foram 

objeto de dedsao pela Corte de Justiça. ObS9fVa-se que a 
v•ntfa quustfo. cingiu-se. tae>-somente. na impossibilidade 
de conceder Isonomia sob pretexto de revisão geral anual 
prevista no 8ft. 37, X, da CFLH. considerando que 8 k! 
fl@dual . . n • 000212002 é aplicável, tao-somente, aos 
Delegados de Polida CMI. 

Assim, atesta-se que pela natureza da causa não 
cabe discus~o acerca de direito local. tendo em vista que a 
Corte de Justiça reconheceu a inaplicabilidade da Lei Estadual -
n.• 0&&212002. In cuu. aplica-se. a Súmula n.• 28Q.STJ:. In 
vwbis: 

"Por ofensa a direilo local nio cabe recurso 
extnonllnlrlo. • 

Adernais. ainda que nesses pontos hOuvesse 
cabimento do recurso extremo. verifica-se que os fundamentos 
jurídicos esposados no Recurso Extraordinário não contêm 
premissas capazes de lnfirmar a decisão recorrida. 

Sucede que ao contrário do que sustentam os 
recorrentes. os Servidoreo almejam o reajuste salarial com os 
vencimentos dos Delegados Civis. porquanto a dfferença de 
12% pleiteada fundamenta-se, essencialmente, em ~n~a 
pretensa Isonomia decorrente da ~Jl.n.• ~ 
que é exduslvamente ap~cável aos Delegados CIVIs do Estado. 

In casu, não há como estender aos Servidores 
recorrentes reajuste salarial concedido aos Oelegados, uma 
-..z que nao h6 Lei Espec:Jfica para tanto. Ademais. a 
jurispru<léncla da Suprema Corte Já firmou posicionamento 
acerca da lmposslbiNdade do Poder Judiciário conceder 
aumento a MI'Vidores públicos, sob fundamento de Isonomia, 
diante do Enunciado dia Súmula n.• 33i:liTJ:. verl>ls: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO - VENCIMENTOS - ISONOMIA -
~Mf.IY tr 331 - GRATIRCAÇÃO DE ENCARGOS 
ESPECIAIS - IIMUTAR DA ATIVA - 1- A..JprilfDf!Jdjnçll do 
~to no uafido dt aut "aio Qbt 10 
~. qw n.to 11m l'w!çAo h!glsllttya •ume.otac 
nnc/meallls r1t wv~od.cm•aJrLd~ 
~çla__dg óbke da Súmulc 33? do...STF.
~Ies. Agnvo ,.gitiMntal a que se naga provimento. 
(STF- AgRg-RE 51$.765-1 - ,RIII. Min. Eros Grau - DJe 
%7.05.2008-p. 84). 

Com esses fundamentos, porque nao preenchidos 
os pressupostos de admissibilidade recursal. nego Mguimento 
ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Publique-se. 
Intimem-se. 
Macapá/AP. 26 de fevereiro de 2009. 

(IODesembargador HONILOO AMAIUL DE MELLO CASTRO 
Vice-Presidente do Tribl.NI de Justiça do Amapá 

arço de 2009. 

CÂMARA ÚNICA 
lUU.E,CRETARIA Cjyª 

RECORRENTES: JOSIANE SOCORRO DA 'SILVA 
FERREIRA t OUTROS 
ADVOGADO: 11AGO STAUDT WAGNER 
RECORRIDO: ESTADO DO AJU.PÁ 
PROCURADOR: ORlAHOO TEIXEIRA DE CAMPOS 

JOSIANE SOCORRO DÁ SILVA FERREIRA t 
OUTROS Interpuseram RECURSO ESPECIAL dirigido ao 
Colando Superior Trtbunal .dt JUIItlça, com fundamento no 

(DIÁRIO OFICIAL) 

art. 105, 111 , alinea ;a. da ConstitLição Federal. contra deci~o 
proferida pela Egrégia Cimara Única do Tribunal de Juatlça 
do Amapá. atacando acórdão assim ementa do: 

"CONS71TIJCIONAL E PROCESSUAL CML. 
APELAÇÃO civEL. SERVIDORES PÚBLICOS 
VENCIMENTOS. REAJUSTE. PRINCIPIO DA ISONOMIA. 
CARREIRA DE DELEGADO DE POLiciA. FUNÇÃO 
LEGIFERANTE. SENTENÇA. IMPOSSIBIUDADE JURiDICA 
DO PEDIDO. 1) O reajuslfl conclldldo por Ltl Estadual a 
lntagranr.s da ca"eira da de/aglldo dt policia, na fomla dt 
aumento real, exclu$ivamente em razlo <R tspeclflcldade 
das atrlbulçóes irMrltntes 110 cargo, nlo viola o principio da 
/sonoml•, por nio u confundir com 1 revlsio geral ~nual 
assegurada no art. 37, X, da CF. 2) O Poder Judiciário, por 
nilo ser det.ntor de função laglfer•nte, nio pode aumentar 
vencimentos de serv~s públicos sob o fundamento dt 
Isonomia. 3) Configur•da a carlncla de ·~· pela 
Impossibilidade jurldlca do pedido, a sentenç~ que 
extinguiu o processo sem resoluçl o do mtrl to d•v• str 
manti<R. 4) Recurso 1 que se n• ptovlmento." 

(TJAP - AC n.• 367-W8 · Acórdão n. ' 128&4- Rei. 
Des. CARMO AHTÓNIO • Clm..,.. Única • j. 1210811008 • v. 
Unlnlme - p. 11/10812008- DOE n. • 4323}. 
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verdade. discutir. também, matéria estritamente constitucional e 
acerca de direito local. pois a vexatla quaestla dngiu-se na 
Impossibilidade de conceder isonomia sob pretexto de revisão 
geral anual prevista no m,..,37. X. da CFIH. considerando que 
a ~u.ll. n.• ~ é. aplicável. lile>-somante. aos 
Oelegados de Polida CiVIl. 

Nesse diapasão, conclui-se que a matéria é de 
competência do Supremo Tribunal Federal, pois argOida 
questão constituciooal. Por outro lado, nao cabe discussão em 
sede de Recuso Especial acerca de direito local, tendo em '<ista 
que a Corte reconheceu a inapHcabiUdade da Lei Estadu~ n.• 
0662/2002. In casu. aplica-se, mllflltls mutandls. a ~U.Il 
~0:1!If. In verbis: 

" Por ofensa a direito local nllo cabll recurso 
extnordlnârlo." 

Ademais. ainda que nesses pontos houvesse 
cabimento do recurso extremo, verifica-se que os fundamentos 
jurídicos esposados no recurso especial nao contêm premissas 

capazes de inf11111ar a decl~o recorrida. 
Sucede que ao contrário dO que sustentam os 

recorrentes. os Servidores almejam o reajuste salarlal com os 
vencimentos dos Delegados Civis, porquanto a diferença de 
12% pleiteada fundamenta-se. essenctalmente, em uma 

Depreende-se da anátise dos autos que o Tribunal pretensa Isonomia decorrente da ~ual n.• 06§212()()2 
de Justiça do EstadO do Amapá, à unanimidade. negou que é exclusivamente aplicável aos Delegados Civis do Estado. 
provimento a apelaÇ<lo interposta pelos recorrentes, mantendo In casu, nao M como estender aos Servidores 
a r. sentença proferida nos autos dia Ação Ordlnárta - Proc. n.• recorrentes reajuste salartal concedido aos Delegados, uma vez 
10.59512007 que tJamltou pela 3• Vara C lvel e de Fazenda que nao h6 Lei êspeclfica para tanto. Ademais, a jurisprudência 
Pública da Comarca de Macapá, extinguindo o feito sem da Suprema Corte já firmou posicionamento acerca da 
re&Oiução de mérito. impossibilidade do Poder Judidárlo conceder aumento a 

A Corte de Justiça reconheceu a carência de ação • servidores públicos. sob fundamento de Isonomia. diante do 
dos autores/recorrentes, diante da impossibilidade jurídica do Enunciado da MJ_mula n • 339-STF, ....t>ls: 
pedido. pois náo se pode. sob fundamento de isonomia, 
estender revisão salarial a servidores de categorias distintas, 
concedida por meio de Lei Estadual e<dusivamente aos 
Delegados de Policia em razAo da espec:lflcidade das 
atribuições inerentes ao cargo. 

lnconformados, os recorrentes ingressaram com 
Embargos DeclaratóriOs, fls. 141/147. Visando o 
prequestionamento de diV8fSOS dispositivos constitucionais e 
inlraconslitudonals. A Corte de Justiça. à unanimidade, negou 
provimento, consoante Aoórdão n.• 13.109 (fls. 1531156), pois 
se destinavam a rediscutir a matéria. 

Em razoes deste Recurso Especial. ns. 1641180, sob 
o fundamento de violação à Lei Federal. os Recorrentes 
alegaram, em slntese: 

a) Nurodade do aoórdao dos Embargos OedaratóriOs. 
Apontaram violação aos artigos 4~6. 11 e 535, I e 11. do CPC. 
pois n ÓrgAo Julgador deiKou de se monileotar sobre pontos 
relevantes dia causa; 

b) Oue noo se busca o aumento Judicial de 
vencimentos dos recorrentes sob fundamento de Isonomia, mas 

a eldensAo do reajuste de 12% concedido aos delegados de 
policia e demais ser'<idoros pela Lei n.• 066212002. pois se b'ata 
de revisão vendmental: 

c) Que M precedente jurisprudencial especifico 
sobre a matéria. REsp 788 115/PR .:-_.SI - Mjn Ama!dQ. 
~lr!!i. reconllecendo que o percentual de 28,86°4 teve 
natureza jurídica de lndice geral de revisão de vencimentos e -
soldos de todo o tundonallsmo publico. Logo, comprovada a 
violação á Lei Federal. mormente os artigos s•. LICC e art. 884. 
CC; 

AIJ final. após tecer considerações acerca do 
desacerto da dedsão Impugnada, requereu o conhecimento e 
pro-..imento do recurso, para fins de reforma da declsAo 
recorrida. e dedarar o direito dos recorrentes ao reajuste de 
12% nos termos da Lei Estadual n.• 066212002. 

Intimado. o Estado recorrido apresentou contJa
razOes às fls. 2021204. destacando, em resll!lo: a) a 
argumenta<;Ao genérica de suposta lei federal ; b) 
impossibilidade de reajuste salarial sem lei especifica à 
categoria: c) caráter de reapreciação de provas em sede de 
Recurso Espeoal, o que é vedado. Pugnou, ao final, pelo não 
seguimento do recurso. 

ES1e o 19latóno. 
Em juízo de admlssibllldadt, examino oe 

requiSitos. 

O recurso possui pr~ constitucional (art. 105, 
111. a. CFI88). Logo, cabível à espécie. 

Presentes os requisitos dia legitimidade e 
regularidade formal. 

Tempestivldlade também foi atendida, eis que 8 

intimação do Acórdão dos Embargos Dedarat6rios ocorreu 
através da pubUcação no DOE n.• 4352 com drculação em 
10/1012008 (certidão de ft. 162), e o R8CI.OO Especial ltii 
protocolíz.ado em 2111012008. nono dia do prazo legal (art. soa. 
CPC). 

Os Recorrentes demandam sob ausplclos dia 
gratuidade judlciéria, concedida pela r. senlença reconida (ft. 
61). 

Todav'-, verifico óble.s inlranspon/vels ao 
seguimento do Reçurwo Eapecl81. 

Sabe-se que as hipóteses de cabimento dos 
recursos excepcionais estilo previstas no ~ m12 
~tuc..Jqol), espedtlcamenta nos 1!11QOJ 102 e 105. tocJIQ 
lll.JH~s!ltuJcio ftdot~- No presente caso, ~ recorrentes 
interpuseram o presente Rectno Especial sob fundamento a 
suposta ofensa à lei fedlnl (art. 105, 111 , ·a·. CF). 

Alirmaram que holNe vloiBÇao Lei Feder.tl, 
mormente os artigos s•. LICC e ert. 884. CC. Ademais, 
pleiteiam reajuste di! 12% nos tetmos da Lei Estadual n. • 
066212002. 

Com efeliO: obséiva-sa. de plano, qlle a pretexto de 
suposta '<iolacãO à· Ltll Federal. os recorrentes alrlleiam. em 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO - VENCIMENTOS - ISONOMIA -
~ULA IV! m - GRATJRCAÇÃO DE ENCARGOS 
ESPECIAIS- MJUTAR DA ATIVA- 1-AJJI(f~ 
STE fixou enttnd.fmeniO no StOtido d• QUI.~~ 
!!5l/W ~JaJJi9. fim fuOGio h!g/slltlyt I Utpen.lll 
~ç/!nrntos dt urv/dorts ~os. sob fuodl~r.W~.lJI.Jâ 
iMHJ.9!1JH:, Jnci<HOGl• d.o ól!/et JlfJ.IimU/i JJ9 do S.TF:. 
Precedtnlfls. Agravo raglmenr.l a qua S11 naga provlm~~nto. 
(STF- A(/Rg-RE 515.76&-1 - Rei. Mln. Eros ~- DJe 
%7.0~.2008 - p. 14). 

Com esses fundamentos, não vislumbrando l'lpótese 
de cabimenlo pela alinea •a· do permissivo constitucional, nego 
seguimento ao RECURSO ESPECIAL. 

Publique-se. 
Intimem-se. 
Macapá/AP, 26 de fevereiro de 2008. 

(a)Oteembargldor HONilDO AMAIUL DE MELLO CASTRO 
Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá 

CMARA~ 
ru/~ARIA...CJ..\1~ 

~~Çf.!Y. N~ 6P-ªACÃ.~ CÍVEL H". ~71112QH 
!Mti2!Q.~2J!.A.I.l.!m~1~1YO~ 

RECOR~NTI: ESTADO 00 NAA!'Á 
PROCU~R: DrEGO 80NII.U. AGUIAR. DO 
NASCIMENTO 
RECORRIDO: /,RYAN DA SILVA MENDONÇA 
ADVOGADO: JULIERME 3 1QUF.IRA DE AUIEIDA 

ESTAJJO 00 AMAPÁ lnterpOs RECURSO 
ESPECIAL dirig;do ao Superior I ribunal de Justiça. contra a 
dedsão da Coler.da Cilmara Un;c:a do Eg~o Tribunal de 
Juatlça do Amapá, <tacandc Ao:ó!dáo assim ementado: 

o!PROCESSUAL CML - APELAÇÃO -
FAZENDA PÚBLICA HOt<ORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 
SUCUMB~NCIA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO • EQÜIDADE • 1) 
Nc lnteligencla d-J a. 'f. 20, § .r do CPC, nu cauus de 
P*/UIIno •·alvr, os iloncrJtlos I!KIVocaticlos devtm -
fllccdos Con$oatJt. ~preçlação eqülr.trn do Juiz, de modo 
remunerar de m~neir» di9M c; tra!>a/.l)o J'eiHzado pela 
advogado da par/e ~encadora. avit.ndo o avlnam•nto da 
advoc•cla. 2) A.oelo niio ptovid?. • 

(TJAP • AC n.• 3781/rJa • Acórdão n.• 13182· 
Rei. EDINARDO SOUZA· C*"ara Ünlca - j . 07110/2008 . v. 
Unlnime • p. X >'1ol/200a - DOE n. • 4JSG_J. 

Depre~.de-se da aná~se dcs autos que o 
Recorrente int~ R8CUtS'.> de Apelação em face dia r. 
Sentença proferida peiO MM. Jlh de Direito da 1• Vara Cl\181 a 
de Fazenda Püolir.a da Ccrnarca d~ Macapá. que julgando 
ptoce<lenli! o I)CdK ~ i:lioo :1ns 2Utos da Ação de Cobrança 
(Process<> n.• 10. ;'5~110~ 1. &rtlitroo os hononlrtos 
advocat'c.ns ~m R~ ~Ol,Oú' (qu:,,~Yt:c>s reais), cujo valor, a 
seu ver. a' ronta ~o art. 20, ~ 3' 6 4" c!o Có<:igo de Processo 
Civil, uma voz' QL'Il'' córr~spor\'rfe 1-. 50o/o do valor dia 
condenação 

O Tribunal de Jusl)çe do Amapá, A unanimidade, 
conheceu . d<l. Rtiéürso ~e Apelação, mas negou~he 
proYimonto, COolSOan~e acóroil:> d~ fis. 4~/46. 

lncórilo!fuado: o· nb rr'!nte L'llalpOs o • presente 
Recurso Esp8!'.:al. ~s. 53165. aduzinc!o que a decisAo reconida 
contrariou o Cóclgo de Processo Civil. infringindo o art. 20. §§ 
3• A 4' anrmar.do "d:screc.a,,c;a u:otre o 1alor da causa e a 
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mensurz-~'-' d2da f,! . . ,~:tKis hv,>rári::~:,"' (sic~ 
Ar~fnu nu idaúe ~bsol.:t3 dos a~os processuais 

desde :! a'Jdià~Oa d~ i.1!.ôlruÇ;i<· o ru!~<lmentc . pois o advogado 
que reprooon a o aut:.r n.~ pvss..i çrocu!açào nos autos. 
Ademair. o ac.JCgild~ que c. rcç."OSWti.Vd \Jf3 nomeado para 
Cargo C<>rnissklfoaco p.3ra n:•~ a Dff!:f",s::nc. Publica do Estado. 
o que o 1111ped'rl.l p;lra represer.tá-lo )udidalmente. o que 
somOI'te t'C<'Qbora ~ n~lidado <>~ ·Jnt2d". 

Ass~·:urou que c ''11C• ?rbi!Tõdo pe:o Julgador 
cocresponde 50~~ t<>r ~uenlê :x>r >~nto: do Võior atribuído à 
causa. ofend;;r d'> o pr•.1t.~tO .ja l'f'Cporcoonatidade o 
razoabilidade. 

Co '.:tui..: {ft =luer~ndi' o pr ... vimenlo do Recurso 
Especial, para re•o·rr.2r o v Acórdão r~uzmdo a verba 
honorána para ofra ccm~a~.ve1 COfT, c va:or da causa 

C t e..·:uJrT')o nã dp.rsen·ou contra·rnz.Oes. 
conforme re 1~•ãJ ~e :. 68 

E!tta o ,·al a lór, ;;.~. 

E.um'1o .>s P•~>Gsupc.tl"s d~ adm's•lbllldllde. 
lnO::aln""te V81;~co qa" n?! rnzees de fts. 54165. 

o reccrrar.~G n.lo lndiO)U c dlspos1tivo au!orizador dentre os 
casos previs~os r.<: art 1Cj. inciso 11 ,, éllnaas ...... "b" e "c~ da 
ConstitUiçãO f; <Jarai C~ 1986, O q~e. err. prir.CipiO, seria O 

primeiro j bi::e .3 > ~·roaossõlm<:ntu 1a presAnte Recurso 
EspeciaL 

En'JG~nto. em Je::.e!' .e julga~o. a Segunda Turma 
do Supramo Tr.tx.nal Foderai. atrõvés ~o vJ!o condutor do 
Exmo. Mir . Ems Gra~. doc;diu ~UP. a 'llenç<~c. ~xpressa ao 
disposi~vo C«nstituc'cr.al q.J& autoiiUJ a i1tarposiçAo do 
recurso oxcep :ionai r.-lo ; e 'a" ela s~sanc.la l, "dtsdt~ que st~J• 
possivel ,.ríficar-se qual o fund,,m, nto •t•iculado nos 
~tUfos• (STF I AI 831U71 AgRISP, 0510612007, in lnfonn•livo 
de JurisprudW.cl~ 11 ' -170). · 

In ~su, em qun ~es·~ ;; auséncia :l!l indicação do 
pennissivo autor:UdGr >erilk>c qiJC oc ':x>jo de suas razões o 
recorrente q.JeSticno<J P.>plicitner.to a suposto o/lotação ao art. 
20, §3° do CPC. Dess.1 lor•oa. a mCt; ver. atendeu a uma das 
hipóteses de cat irrenlo prsv';tas no art 105, inciso 111 da 
Constih•çllo Fedoral, não conflgu:andn, por1anto, derociência 

' de lndi~ção d~ disposiUvo, po<s res:a claro que interpôs o 
presente Rec"rso Especial '""" fun.ja'!lP.nto r.a alinea ·a· do 
texto constotucion.11 

Superada ASS.1 lrre!)ulanda<Jo. e. analisando os 
demais requisi1os. atesto. primeiramente. ~ue se t<Jta do causa 
decidida em jt:o·oa /llSl3nda ~sla Ccrt~ c~ Justiça 

Pr9Se.,te$ a ;egí\imid.,:1a e o i,.teresse do 
re<:Orrente. r.or~uanto se in!><.xgc cor tra .l>.córdão Que é 
contrário à sua prote:-;Sác. 

t . paça re•::ol'!:a· possui os lv>damentos jurldlcos 
do ped1dc de "!!forr.o.1 e é >Ul>SCII:o por Prv.urador do Estado. 

E 19o"':'lpo;st vo, •<·z que ,) v Ac.;rc:~o foi publicado 
no Diár>O Ofocial do Esl~do C: ) d•> /~'10!21){.8, ClliT. circula~ 
em 311101200l (certid.'!<• de t.. ~1 ). e c, Recurso Especial foi 
recebido e prolocoh<ado em 06'1111008 

o ~e<.orre•oto é is<!n:o de ~agamc.,o o ele custas e 
despesas pr~wa1s reea,&als. 

Outrocsim, quanto aos demal~ requisitos, 
adianto, desde 1090, qut' o pro-;ent& Re..:urso Especial não 
merece aeguirTten~o. 

OP. plane; af<.s:a-se ~ ataga~o de nulidade 
procesr.ual por oelc:lo de rcpreso~<ta.:;ioo do adv~ado do autor. 
porquar.to esra QVCS.fu I1W fJ:? ar,ú.da no rcaJrso de 
apelação de Es:adu ~c Amapá. Consequentemenlc. não houve 
enfreotament·l ~a matéria r·i!la Con<· de Justi~. o que enseja 
a ausênda ~e prcc:uution< m~r~lo . int:i~ln&.> as ~~l~ 

!.la.®..llé. 
Rú~istre--s:-, q.Jt t'ti•Wra a:: Qt-9stões de ordem 

pUblica possam ser ; ·güt<as ~ 'l•Jalquer tempo e grau de 
jurisdiçã?. e;~ tl!Gf11 ncontra rr 1:K)ação PErante os processos 
excepcionais end!'leça.jc~ as o::GrteJ s~~ iOft $, porquanto o 
comando nom"'~~ constitucional rontido nos artigos 102. 111 e 
105, 111, dt Ca1.J Poli! <;;. E·xige ~ue a" r.ausas sejam 
·~s· err. Ulth 1a ';u úni:a i.,~ãnt.:~a . Loso. não se pode 
argüir, per saltum. qualquer nulidade prccessu.1' ~m que o 
Tribuné.l de " 'JI'Jn sobre Elõ$11 rr.ar .fPs: ' · 

• AL::";.4;:Hi~. ~ ... t.éin~o. r, J,. r~<;u-=:Sti:A'rtmentG . pois a 
quesito fe<le:a: S\lt.:i;.~:Ja Sl''gi~ , s~ o 'f ribunal rnar.restasse 
acerca da .ese J•a le J. ro1t<~da . A meu "er, ,ne,snoos as Questões 
s~~gidas n~ pr~;>r·C• a::órdà~ recorrido cl~>vem ser 
prequesllona~t .. ub ct!oõ de WJ) H.m ssilJ hdade Nesse 
sentido }á ma·~ ifes toc ·J Supt.rivr Tribt.r'ltt' de Justiça: 

"i>ROCESSUAJ. Cl'lrl RECURSO ESPECIAL. 
PREQUESTIG/11Ahi2Ni0. QIJEST.<\0 FEDERAL SURGIDA 
NO ACÓRCtÃO Ró:CORRIDO. • ·' 'Et;ESSIDADE DE 
OPOSIÇÃO DE El..fBARGOJ DECLARA TÓRIO.; . .L·,.jurgif/1. 
Uunlio ~.Al.J:>JU .. fõ9.rri.i9..®JclJI'In~d§ Q!lim!Lt..JljQ 
~~ c..mbarg2Ldi,.~ç,ic., rcss~nlf-n o CJÇurso 
~JIO. !IOÇ!I'iliÍ!!Q.J!r.llllll.t.i!WlWPMIO~ P~<!!aftMI•.JM 
Clutt..~l~:'<.i<l (F.ilesp , . &.97SGISP) 2 • R61ificaçSo do 
lfldeferimnn!Q limifl~! dos ernN• 11<'5 'i e c:i, .. rgêllcla. 3 • 
Agravo ~ir:t~Jnfv/ J~;.No~"ic.·o ... 

(.lgllg ""·' EREsp 241051/MG, Rei . • ~lnlstro 
FERNANDO GO.'VÇA:. V!ES, CO!'!TE E~>J>ECIA~. j<llgado .m 
01.03.100:~ r.'./ 1&~a2tW3 ,.. 14~). 

(D~staquei e grifei) 

F 1 ·c .• tro :.;Jo. a%<'Cl ó c,uc:,ti;o d'! redução dos 
hOnorános a:.:,~c.fttiw.·.!· , o r.~·ce se aprasanta por dOis 
prismas 

Pr.:r .• l ."3Lll &llh. , •• m2tór.a :!4i000tr:J 11CC.'a çâo pelos 
Enunciados ~7.:.SIJ ~ ~9-!HF tSat.'o limite leg~l. • 
flnçà<J d • .~o.c., ":I rio r. do, ac'v:.j;.o.><>. c>m comphmento da 
condenaçiio, c'E;:f:lr,d' , ,,;:1,; .: f.~.;.JHSti.•·•r.ias da causa, nJo 
dando ltJO~" . 1 t !J ::u~? ti.tlr.JOI :J !,;~ r•o.) oci·~ r..ão se pode 
perquir , .. é.trc-JÊI:· de :--;c ;.~; e;c::t;-;.,· ~e 'l :..-it&no ~arl fixação 
de horiO'"'Jr!33 t.,;. pzu·c::.!o ç. ~la ~uida~c. Ul: lJ vez que tal 

pretensão enseJaria à re-aná6se das d rcunstandas da causa. 
Na via processual escolhida essa pretensão é defesa. 

No mais. a wxall• qu.•5tlo encontra perfeita 
harmonia com as decisõee do Colendo Superior Tribunal de 
Jusijça, porquanto em se tratando de sucumbênda da 
Fazenda Pública. aplica-se o §4° do art. 20 do CPC. consoante 
precedente abaixo colacionado: 

(DIÂRIO OFICIAL) 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPfCIAL - HONORÂRJOS 
ADVOCArfCIOS - MAJORAÇÃO - FDCAÇÃO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FAZENDA PÚBLICA -
ART. 20, § 4", 00 CPC - SÚMULA 07/STJ- 1:..É..n!tiço~ 
~~~çiQ.f.JJAIJ.~r~lll2!1n em 
Jllll...lor~n~f.IR.nd.LP.illlJ~llu.W_f 
litulo....§._F_.®_~U.L~P.li;_::JiU . ..Ç~MUS...l& 
12.tRWo<U.Aku •• rru.J!.u.~~.lH.•I!l..Ofll 
ai9..b~.$JHJ.C&JJX19_!1fÚfll.)I!D~/.!ti~P@JlQ 
f._l]#_l _ _ .~o-l!'l~lWCW !lll...DJo~ 

UÜ9.JiD1N~.~$5Wtlt~~~JWL 
!.fl!!Jii.W..U-.119"1W...JJUJJ!a•H-Á1Lt. c .Jto~W9 
f!!JYiiRr. • 2- Conseqüentemet~te, • conj~jo com o § 3", 
do artigo 10, do CPC, é s..-vl/ PMa • aferf#o ~iilfatlv• do 
juiz, conso.nte às ~1/n .. s ·a·, "b" • "c", do dispositivo 
legal. fa1!1JlitJ_~.JIJI.LHJR~st-LE.•un([f 
fJjJ)jjg •JJ.~J" JIUC1ltl.~. ®-~..Dio..Jyvfrlf 
ruAo W..J..# !19I11l~llll!J!faeil<ú 110 f 4" $l!l 
tnUn:l1l.JiJR2.aili'& J. A F;1Zt0$1~~...Jl!IW51!2 
~~~atl!ta~!ibmltt:J.Li..liudR Jm$..1JDCHH'.4!l9$...LJl!2 
HliDdo o Iuiz fll•tdiQ toLfimltu..J1:.t!U!!.IJl~l~D1U 
~..RJ21&pdo w ado(ldQ. como b«st d.t .. dsJI/íi..D .nlrlc 
~'ltUJL~~2Q......§ 
~P$:~1; AoRa no AG §2.1§5f11RJ· ~ll&l 
llR..Bf.v>~~znwMfl:.uaBg no RE~QEJ._ç_QI11Jl 
ug[l...fb.....sWirúí/1. 4-....A.Lrllll!l.. .~JHtiJicku.flfl~ 
~~-Q!Jsmn..JlO{_tiliiJgj~ ~a a n.~ 
l!1m9r~..-6~111LQI.. r&-m...Ji!2 
f!1VI!19...DDllo.... QJJli.JDdJmtD'º-.J.IIIIJ.~JIKkl 
Exctlsg; ~ !!mlti..6gtJ. 1 l!xtdo r1Ul9~ 
~!ILCRmiJID&o,JJ,PVJ11Ldu 
~l~D-'JJ~~a®..._/w.ll a cwc~ 
~--(Súmula 31~..!.lli.U.~91D; 
W/LTIJ~._D.~B.eVJ. ~ 
!l§.,9}~-D9L ~ TU,QWpR. p,[ 
QLQJ4QQJ. 5- Agravo nglmet!ÚII rhsprovldo." 

(STJ- AQRSI-REsp P87.8U- (200T/OU3g(!7-8) 
- 1' T. - Rol. Luiz FuJt- Dh 20.11.2008 - p. Jn). 

Com esses fundamentos, !!!110-Hllultn.J!l!Q ao 
RECURSO ESPECIAL. 

Publiqu&ose. 
ln~mem-se. 

Macapà I AP. 26 de fevereiro de 2009. 

(a}Deitmbargador HONILDO AMAAAL DE MELLO CASTRO 
VJC& Presidente do Trlbo..nal de Justiça do Amapil 

ª-u~:t=%1vEL 
Rt;CUBSO !'~1JAH~QfJl...fl;l.ABACÃ.Q 

. ~B&P~!.!t!1~) . .ill/Q§ 
llli.~!iQ.Ulii.ÇO..Q_.v1.!illÇ~_i9·10~.f.9_3.~ 

Recorrente: SÓLIDA MINERAÇÃO SIA (ZAN.APÁ 
MINERAÇÃO S/A} 
Advogado: RAFAEL J. CHERFEN DE S. BOETIGER 
Recorrida: R.Z.T. ROLDING LTDA 
Advogado: MARIA DE NAl.ARÉ SANTANA DE SOUZA 

' IntimA-se a recorrida para. qut'lendo, apresentar 
contra-razões ao •ecurso especial "" prazo tegal. 

Macapá/AP. t 3 de fevereiro de 2009. 

(a) Des. HONILOO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Vice-Presidente do T JAP" 

~~º~~º-
. !9~~ lliª-I&l.M.E.NTQ~-~ 

!filMW.Q_\lli!~!&IJÇA; QQllHQ.:H.~!l~ 

Recorrente: SÓLIDA MINERAÇÃO S.A E SÓLIDA 
SIDERURGIA SA (ZAMAPÁ MINERAÇÃO S.A E VJAAPÁ 
SIDERURGIA S.A) ' 
Advogado: RAFAEl. J. CHERFEN DE S. BOETIGER 
Recorrida: GENERAL NICE RESOURCES (HONG KONG) 
LTOA 
Advogado: MARIA DE NAlARÉ SANTANA DE SOUZA 

"Ao recomdo para, querendo. aprP.senlar contra-rnzões 
ao recurso especial. no P'ôN le~a: 

Macapâ/AP. 13 de fevereiro de 2009. 

(a) Das. DÕGU.S EVI.NGELISTA RAMOS 
Vlc•Preoidente d() T JAP, em erercicio" 

AGM_V..O_p_liJ.~lR!.I./H!i~ RECVRSQ 
~.B.D!!'!NI~~.AQm'..I;L N' ~ .2+4/07 

NUMERO V~Jl.AJ~ll!.ÇA;.90lli2Q:1U!)QU.2.U2® 

Agravante: EMBRATEL SIA 
Advogado: HAGEV LOURENÇO RODRIGUES 
Agravado: SEVEL - SE\I~RO VEiCULOS L TOA 
Advogado: MARCOS LIMA COSTA 

legal. 
• Ao agravado para conrraminutar, querendo, no prazo 

Macap3/AP. • 3 de reverc•ro de 2009. 

(a) De•. OÓGLAS EVANGELISTA RAMOS 
Vici ·Preslcknre d!J T JAP, em -..~rciclo" 

CML AGRAVO A.oravante: EMBRATEL SI~. 

Advogado: HAGEU LOURENÇO RODRIGLJES 
Agravado: SE'VEL ·SEVERO VEICULOS L TOA 
Advogado: MAACOS UMA COSTA 

Pá .30 

legal. 
' Ao agravado para conltanolnutar. querendo, no prazo 

Macap&/AP. 13 de •evere~u de 2009. 

(a) Oes. OÕGLAS EVAAGEUSTA RAMOS 
Vlce-Pruidefll.> do TJAP, em exercício" 

~U__RSQ_J;lli~NM~~~l ~ 3.081101 
~Ef~QJlli~Q.QAJ..lii!TICA; ~.5H4,200U,03,00Q!I 

Recorrente: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS 
Recorrida: DEVZUITH PIRES NEGRÁO 
Advogado: TtAGO STAUOT WAGNER 

'À reooni!la para. queroo:lo, apresentar contra-rnzões 
ao recurso especial. no prazo legal. 

Macapá/AP. 12 de fevereiro de 2009. 

(a) Oes. OÓGLAS EVANGELISTA RAMOS 
Vlce-PI"f!sl~re do TJAP, em uen:icio" 

Macapá-AP, 02 de março de 2009. 

Bel ' . Ana . "a d;;j n· coforado 
Diretora da Secr~. em exercício 

CÃMABA ÚNICA 

PAUTA DE.!.!.!.L~ 

De ordem do Excelentissimo Senhor Desembargador 
HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, Presidente da 
camara Única, faço cJenle a IOdos os inleressailos e aos que 
virem o presente EDITAL. ou dele conhecimento tiverem, que 
no dia 1 O (dez) d<l março d9 ano 2008 (terça-feira), às 8:00 
(oito) horl$ ou em sessão subseqüente, na Sala de Sessões 
do Plenário do Edifldo Sede do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, slb.Jado na Rua General Rondon n•. 1295. Bairro 
CentraL realizar-se-á a 613' S.S.ão Ordlniria para 
julgamento de proceosos adiados constantes de pautas já 
publicadas. os apresentados em mesa que Independem de 
publica~. e mais os seguintes processos: 

~-L~ 

N". 2.718107 (NU~~Mro Único da Justiça 
00006~·72.2007.8.03.0000) - Or1gem: 1' Vara Criminal da 
Comarca de Santana - Apelante: Adauto Pantoja dos Santos -
Advogada: Ora. Marlene Almeida dos Santos Apelado: 
Ministério Púb~co do Estado do Amapá • Relator: 
Desembargador Edinardo Souza. 

N•. 2.856/08 (Numero Único da JuaUça 
0000348-82.:ln08.8.03.0000) - Orlgem: Vara Única da 
Comarca de Vrtória do Jari - Apelante: Gilmar Lopes dos 
Santos - Advogado: Defensor Público - Apelado: Ministério 
Público do Estado do Amapá - Relator: Desembargador 
Edinardo Souza. 

N•. 2.871101 (Numero Único da Justiça 
000041-4-f2.2008.8.03,0000I - Origem: 2' Vara Criminal da 
Comarca de Santana - Apelante: Clebson Cruz de Mira -
Advogado: Defensor PUblico - Apelado: Ministério Püblico do 
Estado do Amapá • Relator: Desembargador Luiz Carlos. 

N•. 2.815101 (Numero Único da Justiça 
0000551-11.2001.8.03.0000) • Origem: Vara do Tribunal do 
Juri da Comarca de Macapà - Apelante: Marcelo do 
Nascimento Batista - Advogado: Dr. Joslmar de Sousa -
Apelado: Ministério Púb~co do Estado do Amapá - Retalor: 
Desembargador Edlnardo SOuza. 

N•. 2.828101 (Numero Único da Justiça 
00005119-03.2008.8.03.0000) • Oógem: 1' Vara Criminal da 
Comarca de Santana - Apelantes: Luiz Carlos Oliveira da 
Silva. Manoel Costa de Oliveira - Advogado: Dr. GerOnlmo 
AcácJo da Silva - Apelado: Ministério PUblico do Estado do 
Amapá ~ Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro. 

N•. 2.981/08 (Numero Único da Justiça 
0001154-20.2008.8.03.0000) - Oógem: Vara co Tribunal do 
Juri da Comarca de Macapá - Apelante: Minisl<!rio Público do 
Estado do Amapá - Apelado: Ivan Matos Madel - Advogado: 
Defensor Público - Relator: Desembârgador Edlnardo Souza. 

N". 2.!188101 (Numero Único da Justiça 
0000115-&1.2001.8.03.0000) • Origem: Vara Única da 
Comarca de Oiapoque - Apelante: Mazidi Jaime Aly Brarymi -
Advogado: Dr. Mauricio S~va Pereira - Apelado: Ministério 
Público do Estado do Amapá - Relator: Desembargador 
Már1o Gvrtyev 

N". 2.99-41011 (NurMro Único ela JusUça 
00001121·11.2008.8.03.0000) - Origem: 2' Vara Criminal da 
Comarca de Macapá -Apelantes: José Luzo Gomes Marinho e 
e MinércJo Barbosa de Castro -Advogado: Dr. Carlos Alfredo 
Barre10 suva - Apelado: Minist400 Público do Estado do 
Amapà - Relator: Desembargador G~berto Pinheiro 

N". 3.006/08 (Numero Único da JueUça 
00011 116-~. 2001.11.03.0000) • Origem: vara do Tribunal do 
JU!i da Comarca de Macapá - Apelante: José AntOnio xavier 
de Melo - Advogado: Dr. Mauricio Silva Pereira - Apelado: 
Ministério Público do Estado do Amapá - Relator: ' 
Desembargador Edinardo SOUZa 

N". 3.008108 (Numero Único da Jus~ 
0001170-71.20011.8.03.0000) - Origem: 2" Vara Criminal da 
Comarca de Santana - Apelante: Edelson Gonçalves de 
Freitas - Advogado: Dr. Kleber Nascimento Assis - Apelado: 
MinlsJério Público do Estado do Amaoá - Relator: 



Desembargador Edlnardo Souza 

Numero Único da Justiça • 0000080.~1 .2009.8.03.0000 • 
Origem: 1° Vara Criminal da Comarca de Santana - Aj)elanle: 
Emerson Santos Maciel - Advogado: Defensor Público -
Apelado: Ministério PUblico do Estado do 1\rnapá - Relator. 
Desembargador Mário Gurtyev 

~..LAC~YEI~ 

N°. 3.437/08 (Numero Único da Justiça 
0001005-24.2008.8.03.0000) - Origem: 1' Vara Cível e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapa · Aj)elante: Fran 
Soares Nascimento Júnior e Jad Garcia Duarte da Silva 
Nascimento - Advogados: Ora. Patricia de Almeida Barbosa 
Aguiar e Dr. Douglas Alexandre Coelho da ROCha e outro • 
Apelado: AntOnio Dias de Carvalho - Advogado: Dr. Sergio 
Sampaio Figueira - Reialor. Desembargador Gilberto Pinheiro 

N°. 3.853/08 (Numero Único da Justiça 
000106~34.2008.8.03.0000) - Origem: 5' Vara Clvel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá • Aj)elante: Rodrigo 
da Silva Ulzig - Advogado: Dr. Josenildo de Oliveira Cuimar -
Aj)elado: Estado do Amapá - Advogado: Dr. Nelson Adson 
Almeida do Amaral. Relalor: Desembargador Edinardo Souza. 

N". 3.6s.l/.08 (Numero Único da Justiça 
0001070.19.2008.8.03.0000) - Origem: 5' Vara Civel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá - Aj)elanles: Rodrigo 
da Silva Utzig e Estado do Amapá - Advogados: Dr. Josenildo 
de Oliveira Cuimar e Or. Nelson Adson Almeida do Amaral • 
Aj)elados: Estado do Amapá. Rodrigo da Silva Ulzig e Trem 
Despcrtivo Clube - Advogados: Or. Nelson Adson Almeida do 
Amaral. Or. Josenildo de Oliveira Cuimar e Or. Maurício Carlos 
Costa Correa - Relator: Desembargador Edinardo Souza. 

N'. 3. 706/08 (Numero Único da Justiça 
0000487-34.2008.8.03.0000) - Origem: 3' Vara Cível e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá - Aj)elante: Banco 
ltaú S/A - Advogado: Dr. José AniOnio Leal da Cunha -
Aj)elado: Edllson da Rocha Uma - Advogado: Or. João Paulo 
Vaz Cavalcanle- Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro. 

N°; 3.714108 (Numero Único da Justiça 
0000504-70.2008.8.03.0000) Origem: Vara Única da 
Comarca de Olapoque - Apelantes: Ricarte Caetano da 
Almeida e Claudeci Fernandes Cosia - Advogado: Or. Aula 
Cayo de Lacerda Mira - Aj)elados: José de Lima Júnior e J. I. 
Magalhaes L TOA -Advogado: O r. José Maria de Deus e Silva 
- Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro. 

N". 3.718108 (Numero Único da Justiça 
0000508-10.2008.8.03.0000) - Ongem: 2' Vara Civel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá - Aj)elante: Unia<> 
Macapa de Transpcrtes LTDA e Porto Seguro Companhia de 
Seguros Gerais - Advogadas: Ora. Clevsa Amália Von 
Scharten e Maria Aj)aredda Vldigal de Souza - Aj)elados: 
Marla Joana CarvalhO e Srlva e Helenice CarvalhO e Silva -
Advogado: Or. José Ronaldo Serra Alves - Relalor. 
Desembargador Gilberto Pinheiro. 

N'. 3. 775108 (Numero Único da Justiça 
0001118-75.2008.8.03.0000) • Origem: 5' Vara Clvel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá - Apelante: lnsütulo 
de Seguro Social - INSS - Advogado: Dr. José Eugênio S. 
Muniz - Apelado: Osvaldo Fernandes de Souza - Aavogado: 
Dr. Elias Salviano Farias - RelalOf: Desembargador Gilberto 
Pinheiro. 

N". 3.873/08 (Numero Único da Justiça 
0000777 -49.2008.8.03.0000) - Or•gem: 3' Vara Civel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá - Aj)elantes: HSBC 
Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo e Rui Heiner Ferreira 
Gonçalves ·Advogados: Or. José AntOnio Leal da Cunha e Dr. 
João Paulo Vaz Gavalcante - Apelados: Rui Heiner Ferreira 
Gonçalves e HSBC Bati< Brasil S/A - Banco Múltiplo • 
Advogados: Or. Joao Paulo Vaz Cavalcante e Dr. José Antônio 
Leal da Cunha - Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro. 

N". 3.928108 (Numero Único da Justiça 
000085~30.2008.8.03.0000) - Origem: 2' Vara de Família. 
Orlãos e Sucessões da Comarca de Macapá- Aj)elanle. J. C. 
dos S. - Advogado: Or. Jefferson Massud Alves - Apelada: M. 
M. M. dos S. - Advogada: Ora. Frlomena da Silva Valenle • 
Relator: Desembargador Edinardc Souza 

N". 3.072108 (Numero Único da Justiça 
0001192-32.2008.8.03.0000) - Origem 2' Vara Civel e de 
Fazenda Publica da Comarca de Macapá - Apelante: Estado 
do Amapá - Advogada: Ora. Ana Lúcia Ferreira da Paz -
Apelado: Adão Silva Pinheiro - Advogado: Or. Joáo de Lima 
Guerreiro Souza · Relator: Desembargador Mário Gurtyev 

Numero Único da Justiça . 0032788-74.2007.8.03.0001) · 
Origem: 3" Vara Clvel o de Fazenda Pública da Comarca de 
Macapá - Aj)elanle: Estado do Amapá - Advogada: Ora. Ana 
Célia Doho Martins - Apelada: Maria Lucidalva Menezes da 
Silva · Advogado: Or. Alex Fabiano Santos e Silva • Relator: 
Desembargador Mário Glrtyev 

W . 2.239108 (Numero Único da Justiça 
0000747-14.2008.8.03.0000) • Origem: 2' Vara de Família. 
Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá - Agravanle: J. 
de M C. - Advogado: Or. Tarciso Vilhena de Sousa -
Agravado: Espólio de L. P. da C. - Advogado: Dr. Jean Carta 
dos Sanlos Ferreira - Relator: Desembargador Dõglas 
Evangelista 

N". 2.259108 (Numero Único da J':'stlça 
0000849-36.2008.8.03.0000) - Orlgem· Vara Umca da 
Comarca de VIIOna do Jari - Agravante· Camara Munocipal de 
VitOria dO Jari -Advogado: Or Osvaldo Trindade de F~gce;redo 
- Agravado: Adelson Ferreira de Figueoredo - Prefeito 
Municipal - Advogado Dr. Manoel da Costa Maciel · Relator. 
Desembargador G.lber1o Ponheiro 

(DIÁRIO OFICIAL) 

N•. 2.262108 • (NJmero Único da Justiça . 
0000861-50.2008.8.03.0000) - Origem: 2' Vara de Famorra. 
órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá - Agravante: H. 
M. de S. F. - Advogado: Dr. Gilmar Santa Rosa Barbosa -
Agravado: R. M. de S . • Advogado: Or. Marlon da Luz Farias • 
Relator: Desembargador OOglas Evangelista 

w. 2.265108 (Numero- Único da Justiça 
0000869-27 .2008.8.03.0000) - Origem: 2' Vara C1vel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá - Agravante: Lara 
Maria da Silva Fonseca. rcprcsen1ada por Elizani Picanço da 
Silva . Advogado: Dr. Jorge Analce - Agravado: Bradesco 
Seguros SIA - Advogado: Or. João Fábio Macedo Mescouto • 
Relator: Desembargador OOglas Ev~ngellsta 

N•. 2.268108 (Numero Único da J':'stiça 
0000876·1 ~.2008.8.03.0000) - Origem: Vara Unica da 
Comarca de Ferreira Gomes- Agr.avante: Ministério Público do 
Estado do Amapá - Agravados: Estado do Amapá e Município 
de ltaubal do Piririm - Advogados: Procurador Geral do Estado 
do Amapá e Procurador do Município de ltaubal do Prnnm • 
Relator: Desembargador Carmo Antônio 

N" 2 279108 - (Numero Único da Justiça 
000091S-68.2008.8.03.0000) - Origem: 4' Vara Civel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá - Agravanle: Odor 
Cosia Tolosa . Advogada: Ora. Elclmara Ferreira Albuquerque 
- Agravado: Banco da Amazônia S/A - BASA - Advogado: Dr. 
José Célio Santos Uma - Relator. Desembargador Dõglas 
Evangelista 

Varas .e Secretarias do Interior 

ID Santana 
JP ]j 

2A VARA CIVEL· DA COMARCA DE SANTANA 

RUA ClÁUDIO LÚCIO MONTEIRO 900- CEP 689250()(1 

EDITAl DE tNTIMAÇÁO INTERDIÇÃO 

Prazo 20 ~tas 

IDENT IF~m~p 

Processo N' : 0 1078812006 - INTERDIÇÃO C/C PEDIDO DE 
CURATELA 

Pane Au1ora· JOSE MARTINS DOS SANTOS 
Advogado MARIA DO CARMO SOUZA DOS SANTOS · 921Af' 
Palie Ri! RENATO DOS SANTOS 

O lv\M Jutz de D•roito em e>.ercioo neste Juizo toma pUblico 
Que no proceM.SO em epigrofe ro1 declar<lda a mlera•çao da parte (é 
aba•xo identificada, constando da res~ivs sentença as causas da 
1ntetdição, a fllentincaç.ào <Jo(e) curador(a) e os lim•tes da curatela. 
conforme mencionado 8 seouu. 

!Nf.QRMAÇ~UMJ:.!i.T~RES· 

. CURADOR/CAUSA DA INTERDIÇÃO/LIMITES DA CURA TELA 
O(a) inteodrtado(a) RENATO DOS SANTOS e pon.:lde<(a) de 

RtTanstorn:l mentar . o quo a torna a~utamer.:e Incapaz de ex~cer 
pessoalmcnle OA aios da voda CIVil. !icando ora) CUlador(a) JOSE 
MARTINS DOS SANTOS. f'Omeado(a) para reO<esenla-la. em rodos os 
atos da vKJa CMI 

R eu· RENATO DOS SANTOS 

SEDE DO JUIZO 2A. VARA CIVEL d.l Comarca óe SANTANA. For"m 
de SANTANA. "''o~ RUA ClAUDIO LUCIO MONTEIRO 900 · CEP 
65925000 

lO Vitoria do Jari ] 
~ÚNICA. DE VITOR!" DO JA.RJ • DA COMARCA DE VITÓRIA 00 ~ 

A. V. 15 DE WJO. SIN • CEP: 68g24000 

EDITAI. DE INTIIJAÇAO • INTEROiç.I.O 

Prazo: 30cin 

~ICAÇÀO O_QJ>R....QÇ§S_§Q 

Poooewo N• .. 00206112007 • A.ç.I.O DE INTERDIÇÃO COM 
ANTECIPAI(AO DE TUTELA 

Po11< Au1ora: FILOMEN" BORGES PEDRADA 
Pot1a Rt REBECA BORGES PEDIWJA 
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O MM ~ do Dinll!o em oxarddo ,..lo juizo loml pCüco 
quo no procoiMO "" ~~~~~lo lol clecloracto o lnlerd~o do porte <* 
obobco ldontificado. a>nmndo do tospoc:livo -lenço • couu.s do 
'-"diçlo. o ldrifiooçlo do(o) Clndot(o) o oolimi!n da CU101elo. 
conformo menaonado • ~-

!!!EQ!!MA."ºES COMPLEMENTARES: 

CURADOR/CAUSA DA INTEROIÇÀO/Ut.AITES OA CURATELA 
, EX POsms. com Mdanw11o no""· 1.1 n • 11M do 

Código do Poooouo CMI. DEFIRO O PEDIDO poro o rm do 
DECRETAR A.INTEROIÇÁO de REBECA BORGES PEDRADA.. 
NOI.IEANOO-I.HE CURADORA. a Sr" FllOMENA BORGES 
PEDRADA.. paro QUO poooo fOIIW-.he IDdoo os alorl do -.;do eM. 
d"""""ndo-o do J)rM<aÇIO dog~~rande. 

Do-* o Cu~ nomo.oda prH1ar ~- por 1enno 
em Uwo próprio. no prazo de cinco dias, ex vi doi arts. 1.187 e 1.188 
do Código de PY1>ceolo Civil. 

lnoa-ov.- a ..-.-,te no R~lllro CMi o pybliqu&-M "" 
lmpronsa locole no Óflllo Otldal. trM (03) ve>oo. com Í"ltervolo do.IO 
dl.as, em obedw.nda ao art. 12, 111, do Código erA, e ao art. 1.1&4 do 
CPC. 

V1o do con~. julgo o prooenleloito COM 
RESOlUÇÁO DO t.AtRITO, noolotmol do a-1. 2E9.1. CPC. 

Sem o.at11 el'o'w::ririoa, em face do patrocino da 
Oofonooria Pfllca. 

PUbiqu.M. lncimem-u. 
FeÇ8")-M N ~ • anot.lç611: nececdrlas.. 
ApOo o 1rtnoilo em julgado o lnlagrol Q.611Y1monto doste 

dedw m, erq~ 01 ai.AOI com •• baius de estio. 

SEDE 00 JUIZO: VARA ÚNICA DE VTTOR/4 DO JARI da Coman:a do 
VTTORI400JARI. F6Nm do VITÓIW\00 JARI. sito ~ AV. 15 DE 
MAIO. S1N • CEP: 68924000 

VITORIA. DO -Wll. 30 do )onon. do 2009 

(a) JOHNATttA FERREIRA DE OUVEIRA 
Chefe óe SeaoiM\a 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL 

!(Procurador Geral de Justiça o:J 
Márcio Augusto Alves 

~DO FINAL DA LIC!TAÇÃQ 

MODALIDADE: 
TIPO 
DATA DE 
ABERTURA 
HORA 
OBJETO 
(RESUMIDO) 
PROCESSO 
VENCEDOR 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

CONVITE N°. 00312009-CPUMPEA 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
13/021/2009 

10:00H 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 
DE CLIPPING JORNALISTICO 
3000046/2009 
METAL COMUNICAÇÃO L TOA ME 
R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos 
reais) 

R$ 67.200,00 (sessenta o selo mil e 
duzentos roais). 

TERMO QE AQJUDIC~ 

NA FORMA DA LEI 8.666193 E AL TERAÇOES 
POSTERIORES. PROCEDO A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
DA CARTA-cONVITE N". 00312009 A EMPRESA 
VENCEDORA 00 CERTAME : METAL COMUNICAÇÃO L TOA 
ME. NO VALOR DE RS 6.200.00 (SEIS L E DUZENTOS 
REAIS). PARA OS SERVIÇOS PRETE DO 

MACAPA-AP. 18 de te 

TE DE HOMOLOGáÇÃQ 

O DIRETOR-GERAL DO MINISTERIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO AMAPÁ. USANDO DAS ATRIBUIÇOES QUE 
LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI. CONSIDERANDO OS 
CRITERIOS LEGAIS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E 
OBSERVANDO OS PRECEITOS DO ARTIGO 43. INCISO VI 
DA LEI 8.666/93, RESOLVE HOMOLOGAR O JULGAMENTO 
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOIMPEA. 
REALIZADA NA ÚLTIMA SESSÃO DO CERTAME SUPRA
EPIGRAFADO. DO DIA 1310212009. As f O:OOH. QUE 
ADJUDICOU O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO À 
EMPRESA VENCEDORA: . QUE OFERTOU O MENOR 
PREÇO GLOBAL. A EMPRESA METAL COMUNICAÇÃO 
L TOA ME. NO VALOR DE R$ 6.200.00 (SEIS MIL E 
DUZENTOS REAIS). PARA A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA 

MACAPA-AP. 18de feverei-ode 2009. 

HOMOLOGO. NA FORMA DA LEI 

8 666193. E AL~~~ 

~7 IACI PELAES DOS REJS ( 

PROMOTOR DE JUSTIÇA ) 
_ __ __Q!!!ETOo.;Ro..-G=ERAL~,__ ____ _ 

li 



Maca á 02.03.2009 

MODALIDADE: CONVITE N' . 00612009·CPLIMPEA 
MENOR PREÇO GLOBAL 
19/02/12009 

TIPO 
DATA DE 
ABERTURA 
HORA 
OBJETO 
(RE~UMIDO) 

PROCESSO 
VENCEDORES 

VALOR TOTAL 

10:00H 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO PARA SUPRIR 
NECESSIDADES DO MINI&TÊRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ. 
300044012009 
O. M. BARROS ME, nos itona 01, 03 
• 04, no valor do RS 
50.480,00(cinq0ont.o mil 
qu~trocentos e noventa reais) e 
NETSYSTEM TECNOLOGIA EM 
SERVIÇOS L TOA, no item 02, no 
valor de R$ 8.500,00 (oito mil e 
quinhentos roals). 
RS 53.980,00 (cinqüenta e oito 
mil novecentos e oitenta reais) 

NA FORMA DA LEI 8.666193 E AL TERAÇOES 
POST.ERIORES, PROCEDO A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
DA CARTA-<:ONVITE N'. 00612009 AS EMPRESAS 
VENCEDORAS DO CERTAME.: O. M. BARROS ME, ITENS 
01, 03 E 04 E NETSYSTal TECNOLOGIA EM SERVIÇOS 
L TOA, ITEM 02, · NO VALOR TOTAL DE R$ 58.980,00 
(CINQUENTA E OITO MIL NOVECEN S E OITENTA 
REAIS), PARA A AQUISIÇÃO DO MAT PRETENDIDO 

• MACAPÃ-AP, 26 de f~# 

s A~ 

• ·! ·O DIRETOR.CERAL DO MINIST~RIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO AMAPÁ. USANDO DAS ATRIBUIÇOES QUE 
LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI, CONSIDERANDO OS 
CRireRIOS LEGAJS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E 
OBSERVANDO OS PRECEITOS DO ARTIGO ~3. INCISO VI 
DA LEI 8.666193, RESOLVE HOMOLOGAR O JULGAMENTO 
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOIMPEA. 
REALIZADA NA ÚlTIMA SESSÃO DO CERTAME· SUPRA
EPIGRAFADO, DO DIA 1910212009. As lO:OOH, QUE 
ADJUDICOU O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO ÀS 
EMPRESAS VENCEDORAS: , OUE OFERTARAM OS 
MENORES PREÇOS POR ITEM, AS EMPRESAS O. AI. 
&ARR.O$ ME, ITENS OI, OJ E lU E NETSYSTEM TECNOLOGIA 
EM SEI:IIIIÇOS LTDA, NO ITEM 02. PARA A AQUISIÇÃO 
PRETENDIDA 

MACAPÁ·AP, 26 de fevere~o de 2009. 

HoMOLOGO, NA FEDA LEI 
8.666193, E AL T ÇQES 

~~~ERIO~~ --; 

~er;:; 
PROMOTOR DE JUSTIÇA /.-

DIRETOR.CERAL 

WW._'tAPQ.flHAL DA U CITACAQ 

MODALIDADE: 
TIPO 
DATA DE 
ABERTURA 
HORA 
OBJETO 
(RESUMIDO) 

PROCESSO 
VENCEDOR 

CONVITE H". 00712009·CPUMPEA 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
20102/12009 

10:00H 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 
PARA ATENDER A 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
LARANJAL DO JARI. 
300016312009 
POSTO ElDORADO COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTOA, no valor 
de R$ 18.227,00 (dezoito mil 
duzentos o vinte e eote rooia), para 
aqul•lçlo de combustivel, sendo 
(Gaaolina o Or.o Diesel). 

TJ:BMO PE ADJUDI~Q 

NA FORMA DA LEI 8.666193 E AL TERAÇQES 
POSTERIORES. PROCEDO A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
DA CARTA-<:ONVITE N' 00712009 AS EMPRESAS 
VENCEDORAS DO CERTAME.. POSTO ELDORADO 
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L TOA. NO VALOR DE R$ 
18 227.00 (DEZOITO MIL DUZENTO VINTE E SETE 
REAIS) PAAA A AQUISIÇÃO DO CO IVEL 

MACAPÁ·AP, 27 de f ~o 009 

é'~ 
ANTIA ift.'ÊÍTE 

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÊHIO PÚBLICO DO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ESTADO DO AMAPÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇQES QUE 
LHES SÁO CONFERIDAS POR LEI, CONSIDERANDO OS 
CRITERIOS LEGAIS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E 
OBSERVANDO OS PRECEITOS DO ARTIGO 43, INCISO VI 
DA LEI 8.666/93, RESOLVE HOMOLOGAR O JULGAMENTO 
DA COMISSAO. PERMANENTE DE LICITAÇÃOIMPEA. 
REALIZAO;, NA ULTIMA SESSÃO DO CERTAME SUPRA· 
EPIGRAFAOO, DO DIA 2010212009, As 10:00H, OUE 
ADJUDICOU O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇAO AS 
EMPRESA VENCEDORA. . QUE OFERTOU 'O MENOR 
PREÇOS GLOBAL, A EI.1PRESA POSTO ELDOIIADO 
COM ERCIO é Re'I'RESE.\'TA('A'O LTDA. PAAA A AQUISIÇÃO 
DO COMBUSTIVEL ' 

MACAPÁ-AP, 27 de fevereiro de 2009. 

HOMOLOGO, NA FORMA DA LEI 

8 666193. E AL TERAÇOES 

OSTERIORES 
~C---

-l./~\_ ) 
IACI PELAES DOS REIS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA l 
DIRETOR.CERAL ~ 

W,\Jl!AOO FINAL DA LIQIAÇÃQ 

MODALIDADE: 
TIPO 
DATA DE 
ABERTURA 
HORA 
OBJETO 
(RESUMIDO) 

PROCitSSO 
VENCEDOR 
VALOR GLOBAL 

VALOR ESTIMADO 

CONVITE N', 00812009-CPUMPEA 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
20102112009 

10:00H 
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 
CARIMBOS PARA O MP-AP. 
300005812009 
A. ISAIAS DA SILVA-ME 
R$ 217,50 {duzentos e dezessete 
reais e clnqOent.a centavos) 

RS 60.000,00 (sessenta' mil reais) 

NA FORMA DA lEI 8.666193 E Al TERAÇQES 
POSTERIORES, PROCEDO A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
DA CART A-<:ONVITE N' 00812009 A EMPRESA 
VENCEDORA DO CERTAME A. !SAIAS DA SILVA. ME. NO 
VALOR DE RS 217,50 (DUZENTOS E DE ESSI;TE REAIS E 
CINOUENTA CENTAVOS). PARA UM L R ESTIMADO DE 
RS 60 000.00 (SESSENTA MIL REA 

MACN'Á·AP, 27 ~er ' 

TERMO DE HOMOLOGACÃQ 

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÊRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO AMAPÁ. USANDO DAS ATRIBUIÇOES QUE 
LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI, CONSIDERANDO OS 
CRITÊRIOS LEGAIS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E 
OBSERVANDO OS PRECEITOS DO ARTIGO 43, INCISO VI 
DA LEI 8666193, RESOLVE HOMOLOGAR O JULGAMI:NTO 
DA COMISSÃO. PERMANENTE DE LICITAÇÃOIMPEA, 
REALIZADA NA UJIMA SESSÃO DO CERTAME SUPRA· 
EPIGRAFAOO, DO DIA 2011l212009, As lO:OOH, QUE 
ADJUDICOU O OOJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO À 
EMPRESA VENCEDORA. . OUE OFERTOU O MENOR 
PREÇO GLOBAL, A EMPRESA A. !SAIAS DA SILVA ·ME, NO 
VALOR DE R$ 217,50 (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS). PARA A CONTRATAÇÃO NO 
VALOR ESTIMADO DE RS 60000,00 (SESSENTA MIL 
REAIS), COM VIG~NCIA ATÊ 3'11212009 

MACAPA·AP, 27 a e fevereiro de 2009 

Washingto~ dos Santos Caldas ] 
Confurrr e Norma Esca1ut:\r1a da l.t1 

n' 8 906/94 1or.,o pubhco que requereu inscnç~o 
SUPLEMENTAR nos Quauros de 1\dvogados da 
O• dcm dus Aclvogodos do Brasil - Secção do Amapá, 
<lo Advogado MANOEL NAZARENO SIQUEIRA E 
SILVA. 

MnrnpA.,\P, 02 de, março de 2009. ---- ~- -- -·· Dr. WASHINGTON DOS SANTOS CALDAS. 
• Presl:len'tc OAOIAP· 
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ABANDONO DE EMPREGO 
MINERAÇÃOAMAPARI S/ A 
CNPJ 42.150.219/0002-06 

Convocamos o Sr Célio Roberto dos Santos 
Ferreira. Portador da CTPS 305440 serie 030-AP, 
comparecer em nosso escritório para retornar ao 
seu emprego ou JUstificar as faltas no trabalho 
desde 06/02/09 no prazo de 48 horas. a part1r desta 
publicação sob pena de ficar rescindido 
automaticamente o contrato de trabalho nos termos 
do art. 482 da CLT. 

ORA TÓRIO RECREATIVO CL UBE 
Fundado em 15/0K/1969 

CNPJ 05.990.22 110001-78 
Rua Sanlos Dumont, s/n'-Santa Rita- Macapã-AP. 

I 
EDITAL DE ELEIÇÃO-CONVOCAÇÃO N" 0112009- ~ 

ORC 

A COMISSÃO ELEITORAL DO ORATÓRIO 
RECRtA TIVO CLUDE, no uso das atribuições que lhe sno 
conferidas para promover a eleição dos integrantes do 
Conselho Delibera1ivo do Oratório R=eativo C lube. 

Re..olve: 

I. Abrir inscriç.!o paro registro de CHAPAS, para 
preenchimento de 12 (doze) vagos no Conselho Deliberativo do 
Orn1ório Recreativo Clube, sendo sete titulares c cinco 
supknles; 

a) a cnlrega das chapas será nn sede do Clube, na Rua Santos 
Dumont, s/n'. esquina com a Avenida Profcssuro Cora de 
Carvalho, Santa Rita, uas 16:00h cu 18:00h dos dias 09 a 12 de 
março, c no horário de 08:00h at~ às 08h:59min do dia 13 de 
março de 2009. 

11. Convocar todos os sócios em p leno gozo de seus direitos 
e..talutários, pua rcuniao de Assembléia Geral E.xtr:Jordínllri.a, 
na forma do artigo 37 do Estatuto da entidade, que acontece~ 
no dia I S de março de 2Qq9, domingo, em sua sede própria, no 
endereço acima eiUido, às 09:00h em primeira chamada, às 
09h:30min em segunda chamada e em u:rccira e última 
chamada às l O:OOh, em obediência ao ani~;o 35, letras o, b, e c, 
do estatuto, p3111 eleger por cscrur!nio secreto os integramos do 
Conselho Deliberativo do Oratório Recreativo Clube, confonne 
art. 33 do estatuto. 

MAR! LDOMEN 

/ MUHICIPIO DE SANTANA 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DA ÁREA 

PORnJÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O pre<~idenle da Assoe laçao de Moradores do B.,lrro d.J Árn 
Portuária, Sr Vanderelei Rocha r;>inheiro,usando das 
alribuiç6es lega1s que lhe são conferidas RESOLVE: 

Art.1• • Estlio convocados todos 05 s&ios fundadores e os 
moradores interossadM para deliberarem sobre as seguintes 
ORDEM DO DIA 

1-0iscussao, apreciação, aprovação e homologação do Estatuto 
adaptado ao texto do Novo Código Civil; · 
II.Qftcialilar a junta governativa proVIsória da AMBAP; 
111-Constautção da comissao elertoral com formação. d~ quatro 
(4) morador associado. 

Arl2• • A Assembléia Geral Extraordinéria acontece ré no dia 07 
de março, às 10:00h em primeira convocação e, as 10:30h em 
segunda convocação, nas dependências da quadra da Escola 
dos Naveganles. 

Arl4• • O presente edital entra em vigor na data de sua 
publicação 
~~· 26 de fevereiro de 2009. 

~ocha Pinheiro 
PtMidenta da AUBAP 


	

