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Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 

DECRETOS -...... a. r 

DECRETO W 0781 I:>E 05 DE MARÇO DE 2009 

O 60VERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. I 19, inciso XXJJ, da Constituição do Estado do 
Amapá, cj c a Lei n• 1.246, de 10 de julho de 2008, 

RESOLVE : 

Nomear Nilton Luiz Cabral Tork para exercer o cargo em 
cooüssão de Assessor Técnico Nível li/Coordenadoria de Articulação 
Institucional, Código CDS-2, do Gabinete do Governador, a contàr de 01 de 
março de 2009. 

Mocapá, 05 de março de 2009 

VA 

DECRETO N• 0782 'MARÇO bE 2009 

O GOVEANADOR DO ESTADO DO NMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 1.073, de 02.04.07, e tendo em vista o contido no Oficio _ 
n• 035/Z009-SEAB, 

RESOLVE : 

Exonerar, a pedido, Louisc Alves Pereira do cargo em comi&sào · 
de Assessor Técnico Nlvel I/Coordenadoria de Articulação de Ações de Apoio 
Social, C6digo CDS-1, da Secretaria Extraordinária de Representação do 
Governo do Estado do Amapá em Brasília, a contar de 18 de fevereiro de 2009. 

Mac:opá~ 05 de março de 2009 

SD.VA 

OECRETO N° 0783 DE 05 DE MARÇO I:>E 2009 

O 60VERNADOR 00 ESTADO 00 1./MPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapà, c/c a Lei n• 1.073, de 02.04.07, e tendo em vista o contido no Ofício 
n° 035/2009-SEAB, 

RESOLVE: 

Nomear Mlrycun Rodrigues Braz para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Técnico Nlvel I/Coordenadoria de Articulação de Ações 
de Apoio Social, Código CDS-1, da Secretaria Extraordinária de Representação 
do Govemo do Estado do Amapà em Brasília. 

Macapá, 05 de 11arço de 2009 

.... 
SD.VA 

DECRE"l:'O N° 0784 DE 05 bE MARÇO DE 2009 

O 60VERNAbOR DO ESTADO DO A/MIÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
i\mapà, c/c a Lei n• 1.073, de 02.04.07, e tendo em vista o contido no Ofício 

. n° 035/2009-SEAB, 

RESOLVE : 

E.~onerar Mirycun Rodrigues Braz da função comi6sionada de 
Secretário Executivo/Gabinete, Código CDI-2, da Secretaria Extraordinária de 
Representação do Governo do Estado do Amapà em Brasllia. 

Mac:apcí, 05 de março de 2009 

I 
~ 
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0785 I:>E 05 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNAI>OR 1>0 ESTAI>O 1>0 AMMÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119 , inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.073, de 02.04.07," tendo em vista o contido no Ofido 
n• 035/2009-SEAB, 

RESOLVE 

Nomear Enilde Costa de Oliveira, ocupante do eargo de Tecnico 
em Enfermagem. Classe 2•, Padrão V, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Secretário 
Executivo/Gabinete, Código CDI-2. da Secretaria Extraordinâria de Represen
tação do Governo do Estado do Amapá em BraaWa. 

MQCapó. 05 d• 110rço de 2009 

0786 I:>E OS I:> E MARÇO I:>E 2009 

O GOVERNAI>OR 00 ESTAbO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII, da Constituição do Estado do 
.Amapá, c/c a Lei n• 0437. de 23 de dezembro de 1998. 

RESOLVE 

Exonerar Robson da Silva Bastos da função comissionada de 
Secretário Administrativo/DOC. Código CDI - 1 , da Secretaria de Estado da 
Indústria. Comércio e Mineração. 

Macopó, 05 de de 2009 

VA 

DECRETO N" 0787 DE OS DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR 00 ESTAI>O 1>0 AMMÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, c/c a Lei n• 1.246, de lO de julho de 2008, 

RESOLVE 

Nomear Robson da Silvo Bastos para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Técnico Nível l/Coordenadoria de Articulação Institucional. Código 

CDS- 1, do Gabinete do Governador. 

Macapó. 05 de de 2009 

VA 
Governador 

DECRETO N° O 7 88 I:>E os DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNAbOR 00 ESTAOO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119 , inciso XXII. da Constituição d o Estado.do 
Amapã, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em VISta o contido 
no Ofício n• 14212009-GAB/ l.ÃCEN, 

RESOL VE : 

Exonerar. a pedido, José Morcondu de AraúJo So4rcs do cargo 
em comissão de Chefe da Divisão Administrativa e Financeira. Código F6S-2, 
do Laboratório Central de Saúde PUblica, a contar de 02 de março de 2009. . .. 
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M~~eapá. O 5 de 111arço de 2009 

DECRETO N° 0789 OE 05 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNACOR 1>0 ESTACO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 101/2009-GABMCEN: 

RESOLVE .: 

Exonerar .Nelma Mesquita de Freitas do cargo em comissão de 
Chefe do Nücleo de Planejamento, Código FGS-2, do Laboratório Central de 
Saüde PUblica, a contar de li de fevereiro de 2009. 

Mlleopá, 05 de ll<li"ÇO de 2009 

DECRETO N° 0790 DE MARÇO . DE 2009 

O GOVERNACOR CO ESTACO 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo-em vista o contido · 
no Ofício n• 101/2009-GAB/LACEN, 

RESOLVE: 

Exonerar Elincndo PC111tojo Cardoso do cargo em comissão de 
Chefe da Unidade de Contratos e Conv~nios/NP, Código FGS-1, do Laboratório 
Central de Saúde PUblica, a contar de 11 de fevereiro de 2009. 

Moeopá, 05 de 111arço de 2009 

Vi\ 

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, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Oficio n• 101/2009-GABILACEN, 

RESOLVE: 

Exonerar Márc!G do Socorro da Roch<l Campos BatistG da função 
comissionada de Chefe do Serviço de Administração Geral/DAF, C6digo FGI-3, 
do Laboratório Central de Saüde PUblica, a contar de 11 de fevereiro de 2009. 

Mlleap<i, O 5 de de 2009 

SILVA 

DECRETO N° 079Z DE os DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTAOO 00 AfMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do . 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 5174, de 09/12/05 e 0001, de-02/01/09, e tendo em vi&ta 0 
contido no Ofício n• 101/2009-GÃBMCEN, 

RESOLVE: 

Exonerar Oonyelle TotiCII1a Vales Pompnylio do cargo em comissão 
de Gerente Geral do Projeto "Pesquisas Espeelols na Área ck Laboratórios de 
Saúde Público~, Código C!>S-2, do Laboratório Central de Saüde PUblica, a 
contar de 11 de fevereiro de 2009. · 

Mocopá, 05 de março de 2009 

Governado 

DECRETO W 0793 DE 05 !>E MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR 1>0 ESTACO DO AMAPÁ, u&ando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. ·119, inciso XX!l, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 101/2009-GABILACEN, 

RESOLVE: 

Exonerar Silvio Cristina Rabelo Maués do cargo ·em comissão de 
Chefe de Gabinete, Código FGS-2, do Laboratório Central de Saüde PUblica, a 
contar de 11 de fevereiro de 2009. · 

Macapcí, ilS de 11arço de 2009 

Governador 

bECRETO W 0794 DE 05 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR 1>0 ESTAOO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. I I 9, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, c lendo em vista o contido 
no Ofício n• 101/2009-GABILACEN, 

RESOLVE : 

Nomear Elinando Pantoja Cardoso para exercer o cargo em comis· 
são de Chefe do Nücleo de Planejamento, Código FGS-2, do Laboratório 
Central de Saüde PUblica, a contar de 11 de fevereirO de 2009'. 

Macapcí, 05 de ck 2009 

... 

VA 

bECRETO N° 0795 DE . OS MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR 00 ESTAOO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 10112009-GABILACEN, 

RESOLVE : 

Nomear Wolter Jue6 Ferreira para exercer o cargo em comissão 
de Chefe da Unidade de Contratos c Convénios/NP, Código FGS-1, do 
Laboratório Central de Saúde PUblica. 

Moeopá, OS de 11arço de 2009 
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DECRETO W 0796 !>E 05 !>E MARÇO !>E 2009 

O GOVERNADOR DO ESTACO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei o• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 3456. de 13/07/05 e 0001, de 02/01/09, e tendo em vista o 
contido no Offeio n• 101/Z009-GÀB/LA.CEN, · 

RESOLVE: 

Nomear Márcia do Socorro do Rocha Campos Batista para 
exercer o cargo em comissão de Gerente Geral do Projeto "Prcv&nÇao do Cânce~ 
de Próstata", Código CCS-2, do Laboratório Central de Saúde Pública, a contar 
de li de fevereiro de 2009. 

Macap6, 05 de raarço de 2009 

IlVA 

DECRETO N• 0797 MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR CO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapà, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 5174, de 09/12/05 c 0001, de 02/01/09, c tendo em vista o 
contido no Offeio n° 101/2009-GÀB/l.A.CEN, 

RESOLVE: 

Nomear Silvia Cristina Rebelo Mouú para exercer o cargo em 
comissão de Gerente Geral do Projeto "Puquisos Especiais na Área de 
l.aborctórlos de Saúde Público", Código CCS-2, do Laboratório Central de 
Saúde Pública, a contar de 11 de fevereiro de 2009. 

Mocap6, OS de março de 2009 

Governador 

DECRETO N° 0798 CE 05 !>E MARÇO !>E 2009 

O GOVERNADOR CO ESTACO CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Offeio n• 101/Z009·GÀB/LA.CEN, 

RESOlVE: 

Nomear Donycllc Totiono Valu Pamphylio para exercer o cargo 
em comissão de Chefe de Gabinete, Código FGS-2, do Laboratório Central de 
Saúde Pública, a contar de 11 de fevereiro de 2009. 

Mocopó, 05 de •arço de Z009 

Sli.VA 

DECRETO N° 0799 !>E 05 DE MARÇO CE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTACO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidl!a pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá\ c/c a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, e de acordo com o 
Decreto n• 1398, de OI de junhQ de 2004, e tendo em vista o contido no Ofício 
n• 0318/2009-SESÀ, . 

RESOlVE : 

Exonerar Àlfredo Inajosa Braga do cargo em comissão de 
Secretário Adjunto • Ana de Atenção A Saúde, Código-"CCS-4, da Secretaria de 
Estado da Saúde. · 

Mac4pCÍ, OS de urço de Z009 

. CECRETO N° 0800 DE 05 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXIJ, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, e de acordo com o 
Decreto n• 1398, de OI de junho de 2004, e tendo em vista o contido no Ofício 
n° 0318/2009-SESÀ, 

RESOlVE : 

Nomear Ronaldo Contas de Melo para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Adjunto - Área de Atençao ã Saúde, Código CCS-4, da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Macap6, 05 de da Z009 

Governador 

DECRETO No 0801 !>E os DE MARÇO DE Z009 

O GOVERNADOR CO ESTADO CO AMAPÁ, usando das atribuições . 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 4175, de 11/10/07 c 0001, de 02/01/09, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 03Z6/Z009·SESA, 

RESOlVE: 

Nomear Elzorina Barbosa Fonseca para exercer o cargo em 
comissão de Gerente Geral do Projeto • Apolo Adm P!lstrotfvo à Comissão 
Permanente de Ueitaçao•, C6digo CDS-Z, da Secretaria ele Estado da Saúde. 

Mocopó, OS de 11arço de 2009 

Governador 

DECRETO N° 0802 05 !>E MARÇO !>E 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO CO AMAPÁ, usando das atribuiçõea 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Conatituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0636, de 14 de dezembro de 2001, e tendo em vista o 
contido no Oficio n• 0146/2009-SEDDS, 

RESOlVE: 

Exonerar o Cap PM José Maria Àlmclda dos Santos do cargo em 
comissão de Assessor Ttcnico Nível ll/CIOP, Código COS-Z, da Secretaria de 
Estado da Justiça e Segurança Pública, a contar de 03 de março de 2009. 

Mocap6, 05 de aarço de Z009 



Maca á 05.03.2009 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 05 

DECRETO N° 0803 DE 05 DE MARÇO DE 2009 

O 60VeRNI\COit DO ESTACO DO 1\JMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituiçii.o do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0636, de 14 de dezembro de 2001 , e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0146/2009-SEDDS, 

RESOLVE: 

Nomear o Ma.} QOI'MC Joucio Magno Almeida dos Santos para 
exercer o cargo em comisaAo de Assessor Técnico Nivelll/CIOP, Código CDS-2, 
da Secretaria de Estado da J u stiça c Segurança Pública, a contar de 03 de 
março de 2009. 

Macapá, 05 de março de 2009 

DECRETO W 0804 DE 05 DE MARÇO DE 2009 

O 60VERNI\COR DO ESTACO CO 1\Mi\PÁ, usando das atribuições . 
que lhe aâo conferidas pelo art. 1l9, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c as Leis n•s 1.121, de OI de outubro de 2007, e 1.171, de 31 de 
dezembro de 2007, e tendo em vista o contido no Mcmo n° 017/2009-Ass. 
Mll. Vice/Gov, 

RESOLVE : 

Exonerar o C.4P Q!JPMI: IJdlnel Borges de Atmcida da função 
militar de Assessor Militar da Vice-Govemadoria- Oficial Superior, Grupo II, 
do Gabinete de Segurança Institucional, a contar de 02 de m~o de 2009. 

Macapó, 05 de 11arço de 2009 

Governador 

bECRETO N' 0805 bE os DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR CO ESTADO CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe 6Ao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituiçlo do Estado do 
Amapá, c/ c aa Leia n•a 1.121, de 01 de outubro de 2007, e 1.171, de 31 de 
dezembro de 2007, e tendo em vista o contido no Memo n• 017/2009-Asl . 
Mil. Vice/Gov, 

• RESOLVE : 

Nomear o C.4P QOPMC M~clo Covclicante SiiYG para exercer a 
função militar de Aaeeasor Militar da Vice-Govemadoria - Oficial Superior, 
·6rvpo II, do Gabinete de Segurança Institucional, a contar de 02 de março de 
2009. 

Macopá, O 5 de urço de 2009 

DECRETO N' 0806 DE o5 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTACO DO i\Mi\PÁ, usando das atribuições · 
que lhe aâo confcridaa pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Esta~o do 
Amapã, cfc a Lei n' ~37, de 23 de -dezembro de 1998, c tendo em VISta o 
contido no MIIM n• OH/2009-Au. Mil. Viee/Gov, 

RESOLVE : 

Exonerar o CB PM .Tolco Atoídc de Vllhena da funçlo 

.. comissionada de Responsável pelas Atividades de Transporte e Atividades 
Gcrais/DAA, Grupo li, Código Cbi- 2, da Secretaria de Estado da Indústria, 
Comércio c Mineração. 

MQ(;opó, 05 de mar ço de Z009 

Governador 

DECRETO W 0807 DE 05 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR CO ESTACO DO i\Mi\PÁ, usando das atribuições 
que lhe sáo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, e tendo em vista o 
contido no Memo n° 014/2009-Ass. Mll. Viee/Gov, 

RESOLVE : 

Nomear o S[) PM Aldulir Roct-igucs Pinto para exercer a função 
comissionada de ResponaAvel pelaa Atividades de 'I'Tansporte e Atividades 
Gerais/DAA, Grupo 11, Código Cbi-2, da Secretaria de Estado da Indústria, 
Comércio e Mineração. 

Mocopá, 05 de 1aarço de 2009 

Governador 

DECRETO N° 0808 DE 05 bE MARÇO DE 2009 

O 60VEitNADOR DO ESTADO DO i\Mi\PÁ, usando das atribuições 
que lhe sáo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ, c/c ns Leis n•s 1.121, de 01 de outubro de 2007, c 1.17 1, de 31 de 
dezembro de 2007, c tendo em vista o contido no Mcmo n• 014/2009-Ass. 
Mil. Vicel6ov, 

RESOLVE : 

Exonerar o SI> PM AldUIIr Rodrigues Pinto da função militar de 
Motorista da Vice-Govcmadoria, Grupo VII, .do Gabinete de Segurança 
Institucional. 

Macopá, 05 de 11arço da 2009 

Vil 

DECRETO N° 0809 DE 05 DE MARÇO DE 2009 

O 60VEitNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, uaando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c f c as Leis n•s 1.121, de 01 de outubro de 2007, e 1.171, de 31 do 
dezembro de 2007, e tendo em vista o contido no Memo n• 014/2009-Ass. 
Mil. Vicc/Gov, 

I 

RESOLVE: 

Nomear o C8 PM Jol4o Atald& de Vilhcno para execer a função 
militar de Motorista da Vice-Govemadoria, &rvpo VII, do Gabinete de 
Segurança Institucional. 

~pá.. 05 de 111rço de 2009 

Vil 
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DECRETO N" 0810 DE 05 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuiçOes 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da ConstituiçAo do Estado do 
Amapá, cfc o Regimento Interno do Conselho Estadual de Trâns.ito, aprovado 
através do Decreto n• 0219, de 28/01 / 94; a Resolução n• 244, de 22/06/07, 
do Conselho Nacional de Trânsito, e tendo em vista o contido no Ofício n• 
003/09-CETIV.N, 

RESOLVE : 

Reconduzir o CEL QOPMC Gastao Valente Calandrini de ;l.zevedo 
a condição de Membro do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN, como 
Representante da Policia Militar do Estado do Amapá, a contar de 02 de março 
de 2009. 

Macapé, 05 de março de 2009 

~o ANT WÃÍt) ILVA 
Governador 

DECRETO N" 0811 DE OS DE MARÇ O DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMJo.PÁ, usando das atribuiçOes 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c os arts. 82 e 83 da Lei n• 6.652, de 30 de maio de 1979 (Estatuto 
da PMAP), e tendo em vista o contido no Ofício n° 385/09-DP, 

RESOLVE : 

Reverter ao Quadro de Oficiais Policiais Militares Combatentes 
(QOPMC), a contar de 01 de janeiro de 2009, o TEN ca QOPMC Jorge 
FuMado Corrêa, por ter cessado o motivo pelo qual estava agregado, conforme 
o Decreto n• 0890, de 28 de março de 2007, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Amapá n• 3974, de 28 de março de 2007 . 

Macapé, 05 de março de 2009 

VA 
Governador 

DECRETO N° 0812 DE 05 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando da s atribuições 
que lhe sã> conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapâ, e tendo em vista o contido no Mem• n• 014/2009, 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento do Cel PM Bróullo Rosanl Gandim Cruz, 
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, da sede de suas atribuiçOes, 
Mo.copé-AP, ate a cidade de Belém-P;I., a fim de nssess~rar o Excelentíssimo 
Senhor Governador, no dia 04 de março de 2009. 

Mo.copd, 05 de urço de 2009 

Governador 

DECRETO N° 0813 DE 05 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuiçOes 
que lhe sà" conferidas pelo art. 119. inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Mem" n• 014/2009, 

RESOLVE : 

Jiomologar a designação do Tcn Cel PM Luiz Antortlo Vllhcno de 

Souza, Chefe Adjunto do Gabinete de Segurança Institucional, pelo exercício, 
em substituição, do cargo de Chefe do Oabinete de Segurança Institucional, 
durante o impedimento do titular, no dia 04 de março de 2009. 

Macopó, 05 d& d& 2009 

Governador 

DECRETO N" 0814 DE 05 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do &!lado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n• 0114/2009-GAB/SETE, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Maria Anisio Nunes, Secretária de 
Estado do Trabalho e Empreendedorismo, da sede de suas atribUiçOes, 
Mocapé-AP, até a cidade de São Paulo-SP, a fim de tratar de assuntos de 
interesse da administração estadual, no período de OI a 04 de março de 2009. 

Macap.S, 05 de de 2009 

Governador 

DECRETO N° 0815 DE os DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuiçOes 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do · 
Amapá, c/c a Lei n• 1.076, de 02.04 .07, e lendo em vista o contido no Ofício 
n• 131/2009-DIPREIRURAP, 

RESOLVE : 

Exonerar, a pedido, Fernando Antônio Van Ervcn Santos do cargo 
em comissão de Coordenador/Coordenadoria Administrativo-Financeira, 
Código FGS-3, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá, a contar de 
02 de março de 2009. 

Macapé, 05 de março de 2()(Y.l 

VA 

DECRETO N° 0816 DE 05 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso.XXll, da Constituição do Es tado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.076, de 02 .04 .07, e tendo em vista o contido no Ofício 
n• 131/2009-DIPRE/RURAP, 

RESOLVE : 

Nomear Eduardo Androd& Slnlth Junior, Chefe de Unidade/ 
Unidade de Administração, para exercer, interina e acumulativamente, o cargo 
em comissão de Coordenador/ Coordenadoria Administrativo-Financeira, 
Código FGS-3, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá, a contar de 
02 de março de 2009 . 

Mo.capd, 05 de março de 2009 
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: Órgãos Estratégicos de Execução ~ ' 
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(Centro de Apoio a Coord. SetoriaÜ 
~ 
Edrla Michelle Guimarães da Silva 

f[ll\10 UE Jl iH II'I(.",\'1'1\'A u' IJII Iniiii'J- CC~ 

H:nrllico e.o nfonnr ~ Lri u0 ~.M16fiJJ 

EDRJA MICI!l:LE GllMARÃES DA.~II .\'.1 

4SSJI..,TO• CONTRATO EMERGE~CIAL 

tJN IO.~OE: Cemr.-., dt: Apnto a Conrdcn~çAo Setonal - CCS 

OBJETO: Cont,.t:oç;lo <4 COOPER.~TIVII DC VEIClJLOS 
LEVIOS E PESADOS DO AMAPÁ. par:! locnç.lo de '"iculos 
autnmntiYOS, htdrnmàt~co. equ1pndos com 1u condicionado e 
direç4o hldriulica, sem c com motorisl3 e, com de manutcnç.ao 
pn .. ...,.cntiva e corretiva por conta da conU3.tadn e cnmbustlvel por 
contu da ~ontr:uante, d~tinodns ao ntendunenro c1ns llCCCSSid8dCS 

do Centro de: Apoio 11 COOfdcn•ç&o Sctonal - CCS ~ 'iUiiS 

untdi~S <~,. cxt~uçào 

Flll\'llAMI:'ITO LEGAL: Ar1 2A, InciSO IV. da l.e1 r.• 
8 666193 

PROCESSO: n'27000001~ 

U01'.4 CÁO ORÇAMENTÁIUo\ : 

FONTt:IOI PROGRAJ\IA DE TRABALHO: 1420Cll 
VAL01t TOT.<\L: 166.000,00 (CCIIIO C' ~sS<nU.t ~ S<IS mil re.:u~l 

\' IGt~C:IA 00 C:ON'l i{A'I'O: O pr:.w de ~o1g~nnn do conltato 
seria de 120 dir1s conrlldo d.'l dtua da ) U3 :ts~m~turo~. w m cfidcia 
lc~al após a publ i~~-:lo de !teU nlralo, ~11d0 $tr revog.,do a 
qualquer momento ~ (UT1•r de decln~dn :. empresn "'encedora do 
processo licitntóno que sem aberto. 

Senhor:. 011'~1ora. 

Tr:ua-se n prtsente, deJustiftcêUtva da contret~ào d<.! 
COOI'ERATlVA DE VEICULOS LEVES E PESo\DOS DO 
AMAPÁ, p.lf3 suprir ili 00:($..\tdoldt1 d~te C:CS, cnm os ve•c.ulos 
automotort'\ mdisren\á,•t •s nas :ll:vtdAdcs d.::slt Coorl.knatâo. 
da~ SecretaOM EspcctiiiS c E:draordinãn35 

Tn.ta-S(: de sen•iço contlnun u:th7ado com o escopo 
l.le ;oender a..r; ativuiaCes desenvolvtd:\5 pelos "~entes pubhco.s. 
titulares d:~s Sccraanas e C\!lluu (..le Cucrden3cào acum 
tot m:ioolido 

Ress:~lti\·Se que com o enccramcnco do conlralo n° 
006/21106 . em 3\ de dCLc111bro <k 2008 ~ ~:um u ~:.mçeJ..unenln do 
pCOCC'SSO n• l 70<X>097JOS que. ~ dt:\tinoVJ o aben.ura de processo 
licilõU6no na mtxbhdllde cSt prcgM p~~c•al, fica c::sle CCS. 
neccsstt.lndo de fomta cmciJ;c:tll'li!l, du s.t:rvi\'O ora disposto 
Ass•m. o cancclam..::nlu du txOI:QSU hctUU6nu mencionado de-u-se 
em fun;Ao da nc:"...cssidadc de adequ.t-lo 3 real nece~\1<bde dn 
CCS e S«retan:>S 

Outro tato JUStiricador rcfch:· l.C: a dcmand.l flJr.J a 
aberwra de novo procc.uo hci1.1tórin, que prec•s~ de um praw 
para prc~h•mcnro dos f\:qUISttos e a eonclusJu dos trabalhos 
JURIO as Set:rt:bna.s em ql.le prestam 3 pQIO, cnm n ir.tui!O de 
:ucndê-lns de acordo com o trc~1lho emprecndtdo por ..:..1da um.1 

Deste modo, com fundamL-nlu lqp' '' 11r1ign 2-'. 1\ ', 
d!l Lei n° 8.6661'93, que dtrl!rnmlD o disp:usa dr ltc:tU\çâO 
Vcnf1cOu·se no mercado l'Tllpn:sas Qut' realtwn c~ 'K'rvtços. 
con)IIUIU\I.Io 4ue à acuna mcnc•onJda, aprcstmnu o mtnor preçn 
c. cstâ com su:~ docurntnt~3n JUrfdac:. f•\cttl em Clrdem. nsstm. 
prtenc~o lodos os requts llos lccrus 

Pon::mto. p3r1, sal\'lgu.ud.v nr; mtercs.scs d.1 
admm asua;.~o deste ccs; e ~ando demonsuada hlpôlcs..: 
incidente de:sU aç:io. suhmece 6 ptsentc JUShficativa ã aprtct3Ç'Ju 
e rel tfic:OitAo de V~ Senhona, c n» upontJnid3de, solicil~ :J 

dcvitb e compc:tcnte: publicat!O deste no Dt.inn on~tal do 
F.stJdo. respe1t,1ndo o Pnnc.•p•o da Publictdndc, como condiç!o Cl! 
ttic4clll deste o1o. 

--------·---a - -~ ~~l~i_~ciVi l_ ... _ :=~--- _::J 
Paulo César Cavalcante Mart1~ 

PORTARIA NO 0099/2009 

O DELEGADO GERAL DE POUOA OVIL 00 Wo~Á, 
no uso das ilbibuições que lhe s3o conferidas pela Portar1a (N) 
004/2000 - SEJUSP - AP e, t2lndo em ..;st;a o documenro Memo 
n• !52/09 - C.Ail/DGPC. 

RESO LVE: 

1 - HOMCLOGAR o deslocameniD dOS servidores 
AR1D1 AUGUSTO CAHT1.JÁR.tA DE OUVElRA e lfiF 'MiiDIEY 
FRANÇA NASCuem) (AgenleS de Polida), ~ viajaram da 
sede de suas atividades Macapá-~. ab! o Munidpio de Rio 
Braoco//>C., nos ~as 12. 13 e 14/02/09. em mi~ ooliàal. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

JUSOFICATIVA N° 006/ 2009 - OGPC 

PROCfSSO: 28820.000099/2009. 
ASSUNTO : l>ospen,. de LICII3çto 1 

UNIDADE: ÕÊLEGAaA GERAl Ot:'PõiJCiA OVJL. 
OB?ETO: Des(le$0 com Locac;ão de 05(clnco) Veiculas, em 
carater de URGENOA. 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - Serviç05 de Terceros -
Pessoa Jurídica - Foote de Recurso: 0101. PROGRAMA Df 
TRABALHO: 06.181.0055.2110 -{)000 (()peracionalizaçiio Da 
Pol1da CMI). 
VAlOR ESTlMADO MENSAL: R$ 20.540,00 (vinte ml 
qulrllertos e quarenta reais). 
AO~UOJCADO: Cooperativa de Tronsporte do Amapá -
TRANSCOOP. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, IV da Lei no 8.666/93, de 
21 de junho de 1993 e at enções posteriores. 

3ustiliao-se • o...t'ncio de UciJação e a 
consequenre contratação ã~re!ll ~ Especializada em 
Locação de Veículos, denominoda CooperatNa de Transporte do 
Amapá - TRANSCOOP, poro suprir as necessidades das Unidades 
Policoais do Interior, bem como, da Capit!l, umo vez que à 
situação t\lbQI ti>íficar-se na hipótese legal previsu para a 
dispensa de Licitação, confonne se verlflca pela !dura do art. 
2q, ndso IV da Lei n<> 8.666/93, in ve!bls: 

"AAt. 24. I dispenM,., • 1/clt.llfM>:". 

/11 • - - • -ipiMt. IH/ H 
uámkbtk públfu, qw ndo t:MMteriiiHIII ~~~ de 
• tendltMnb> de sltu~ç.itl qw - ~Mr prr.Juá11 
l1U C«<IPfOlJNUr • Mf/11171~ de ,.._.., ~ 
~IÇ04 _,.."""'_ e _.,.. bcn1, p úbllcDs ou 
,..rtH:ul.-, c - ,., .. ... ~ ~~ 111 
~dlmenb> de -ç.itl emt:rf!CRC/.J 011 UIMDIItt>tY e 
,...,.. M ,..rce~~. de oiJr• e MlfY/fH qw -m ""' 
cl>nduldu ,., p13N mJxlmll H 160 (a:niD c oltcntill) 
di.1 c:on~utlt'o. • Jnlnlwn/~1 ct~ntadtn d• 
-~· doi emefJiênci6 w al•mlt/Mit!, 11-d.J • 
P' ""''f1•ç.itl dos rtl6pM1iiiM t»~Jtr.t•". 

A contratação de forma direta, por um 
periodo de !SO(c:ento e oitento) dios, justifiCO-i<! em função da 
necessidade e"""l'trtàal de suprT as necessidades das 
Unidades Poliaais da Capital e do Interior, umo vez que 
atiVIdade poi'ICial é a~ico as den'lat, com necessidades distintas 
como. trabalho de Investigações sigilosas, campanas, combate 
ao crime organizado e outras otividades i'lerentes a Polícta Civil, 
ressot.ndo, no que tange a Delegada da Mulher a qual devera 
entrar em funcionamento no áa 08 de março do corrente ano, 
no Município de LAranjal do Jori, sendo Imprescindível a 
disponibih:ac;ão de aiQIJns veiculo> automotores paro o bom 
desenYOivimento das fu~ões inerentes a esta lklldade Policial. 

Ademais, • lti•idade policial nõo pode sofrer 
desconbnuidade da pres~a>ão jutisdiáonol do Esl3do, tendo em 
visu que tem • missão constitucional, prMI:J no artigo 144 da 
Corta Mogno da Nação, de pr.,..Mr a ordem pYblico e a 
incolumilade das pessoas e do potsrnõnio. Diante disso, sé faz 
necessána a dispensa da hcitbção pelo caróter emergen::lal, pois 

o decurso do t- necessáno ao procedimento idtatôrio 
normal lrrc:>edlrla a adoção de mocfldas indispensáveis para se 
evitar d-11'10$ Irreparáveis, além de que esses vei:ulos deverão 
sofrer con51.1ntemerte subst~ulções visando sua 
descaraterlzaçiío. 

Nesse diapasio, e o entendimento do 
doutrnador Marçal Justen Fiho: 

" e emergência lignlfiQ a 
ne<es$1clacle de lltendiment o 
Imediato • ce.- Interesses. 
Demono em rullur a 
preotaçio produl lrla risco de 
N crlfk:lo de velores t utdildoo 
pelo ordenam ento )urldico. 
Como • licitaçio pr"""põe 
cem demono .,... ..,., 
v imlte, submeter a 
eontrataçio ao proceuo 
!lcltat6rlo propklarla " 
concretl~ do sac:rifkio a 
.....,. valor..- (Co..-tirios a 
ld de Uclbções e Contratos 
Admlnlsttativos. 9" Edição. 
fdl~la Dlau.tica. Sio Paulo.. 
2002. p, 240) 

Dessa forma, • dispensa de licúçõo e uma 
modalidade acautdatOría, -do medida cabível para flaQrente 
situação em que se encontta • O..ieqBca Geral de Policia C'IVil · 
DGPC, no medida en1 que nio d'ospcje de suporte W:lculor p.vo 
oaranlr as necessodildes de suas lklidad"" Polàais frente aos 
cornpnlftissO<S fwmadO<S. 

Destarte, a Douta Assessora Jurídica da 
De!egaclo Geral de Pclióo C•'li, enwndo parecer pela 
contnJac;io dwtta do empr~ CDopetaiNa de TransJ>Qite do 
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Amapõ - TRANSCOOP, mantestoo-.e pela POSSibl idade de 
dispensa lkitatõria, pois n asu encontra-se plenamente 
satlsfeltos os ri!QuiSltos leçals poro a oontrat!ção, asseverando 
ainda que o preço orçado potll os sel'llços encontra-se 
compatÍVel com o pratiado no mercado local. Adema~. a 
empresa em ep/orafe possui experiéncía no prestação de 
serviços objeto deste processo, quallbndo-a para conlrata; 
com a adminlslra(ão. 

Assim, com fulcro no Att. 24, rv, aput da 
lei Federal 8.666/93 e suas a~eroções pootrriores, e atendendo 
â exigencio do Art. 26 do mesrro d~ leçal submetemos a 
presente JustifiCativa ao ExcelentiWmo 5<rilor Delegado Geral 
de Policia CM, para efeito de hofrologação, e posterior 
publiooção no Diár1o Ofidal do Estado, a frn de produzir OIS 

devidos efeitos legaiS. 

'" ;J;;E; ="" ~ ~ 
~ --

Secretarias de Estado 

(Administração 

Welington de Carvalho Campos 

UNIDADE DE CONTRA TOS E CONVENIOS 

r:J<TRA TO 00 CONTRATO N' 00112009·SEAD 

PARTES: S.cl'<tario dt E111do d1 Admlalstroçjo, ••

CONTRA TANTE r a Faadaçlo MARCO ZERO, ralo salicl1rio 

com a Unlvenldadt do A,..p1 • UNIFAl', romoCONTRATADA, 

para ot fios 1diente declarados. 

CLÁUSULA PRLl\IEIRA·DO FUNDAMENTO LEGAL: O 

presente instrumento de CONTRATO rem por fundamento legel o 

disposto no art.37, inciso ll da Co!ISlituiÇ>Io Fàletal, Art. 119, inciso 

XXVR da Cons~iruiçllo do Estndo do Amopi, e 111. 24, inciso XIII da 

Lei n' 8.666193 c suas alter.~~;Oes post«iorts. 

CLÁ USU!,A SECtll'!llA·DO OBJETO: O objeto desse 

CONTRATO c a n:oli2açlo do Processo Sdetivo lntemo (Pnn'a de 

Coa htclmtato) oo curso de Formaç5o de Cabo e Sorgeoto 

pertencentes a Policia Mililar e Bombeiro M1iltu do Estado do 

AmapA, com base na proposta especifica para eada e.o:q:oria funcional 

indioado pelo S.errtar ia de Estado da Admioistnrçlo -

SEAD/GEA. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENT.\RIA E 

DO PREÇO: 

• As despesas decorrentes do presente CONTRA TO no valer total de 

RS 1Sl.968.06 (cu to • <ioqGenla t trh •il, ao•ettatC>I e S<SSCala 

e oito rui• t seis centavo•). c~ A conta da ~ 

Orçommtlria oo Prog::una de T 111balho 0412200012544. 

• Recursos 101, F.lemento de Despesa 339039-0..:ms Serviços de 

Teroeir.,..Pe>soo Jurfdic:o. confonnc Nota de Empenho n• 0002912009 

emitida om 27100.109, e Cronograma de Desembolso, que po= • fi>Uf 

parte inlcg,ral dcllc i:t!"".tumenlo. 

CLÁUSULA NONA- DA VICtNCIA: O presente COO\'TRATO 

cn1rarj cnt ,•igcr na data de sua assmatun~ c r.en\ cncc:rrado na data da 

en\re8Jl do relotório fonol ~ue não poder.\ exceder ao dta 1~11009. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO: Fia eleito a fora 

da Justiça Eslndual do Amapi p3111 dirimir qtJoisquer dúvidas oriundos 

da c.cçuç>lo deste COl\''H<A TO, com cxclu~ de qualquer OU!IO por 

mais privilegiado que stja. 

I! a.~im, por estarem de acordo. as partes firmam o prcxntc 

CONTRA TO, em 2 (duas) vias de iguol teor e ronno. 

(Saúde 

Pedro Paulo Dias de Carvalho 

PORTARIA N• 82 / 09-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA ÁREA DI! 
GESTÃO EM SAÚDE, no uso de svas atrib!Ações que lhe são 
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conferidas pelo Decreto n• 0328, de 18.02.2008 e Portaria n° 
669/07-SESA, de 30.10.2007 e; 

RESOLVE: 

Art. t• - Autorizar o servidor PEDRO DA SILVA COSTA - Chefe 
da Unidade de Serviços Gerais - COS-1/SESA, para junto ao 
DETRAN-AP, realizar serviços de cadastramento e legalização de 
veículos oriundos desta Secretaria. 

Art. 2•- Esta Portaria entra em vigor na data de assinatura. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá·Ap, 2& de 
fevereiro de 2009. 

Qnfra-Estrutu~a 
Alclr Figueira Matos =~ 

NUCLEO ADMlNlSIRATI\I(HINANCEIRO 
UNIDADE DE CONtRATO~ 

MKISÃ~I1l)OJ.,llflll 

Considet"onao rozõas da nter~sse pUilico. o ESIADO DO 
IIMIIPÁ. pessoa j\xidico da áeüo pUblico in lemo. CNP J 
fMFJ 00.39077/0001-25. reP<esCfliOCIO por se~ S~CRfTÁRIO 
DE ESTADO DA INfiA·ESTRUTURA. Sr. AlCIR FIGUEIRA MAIOS. 
bc'oslte~o. sollero. Arquiteto. CPF n' 370.6-40.372-20 e Cl n' 
2.231.951/PA. residenle a Clorrlciado nesta cidade de 
Mocopó. conforme olribuiçõo conslonla do DECRETO n• 
2042. ele 13.07.95. e ele 0\J~O lodo corno CONIRAIADII O 
empresa ESTACON ENGENHARIA S/ A .. CNP J(Mf) 
04.946.406/0001-12. com sede neste cidode de Mocopó. 
sito 6 Ruo Minas Gereis. 62, Borro Sonto Rito. roPtesonlodo 
neste ato POI sou bostonle PfOC\.(OOOf o Sr. EMIUO 
ROBERTO ESCOBAR. solvoC!orenho. cosodo. engenheiro 
eM. CPF n' 066.001.402·15 e C.P. n' 54.74-D/CRfA/PII. 
resolvem nos termo• do• or1igol 7B inciso XII. 79 indm U, §§ 
1• e 2• do Lei n• 8666/93 e de acordo com o Parecer 
n"00~/2009-ASSfJUR/StiNF/GEA e n"OOI /2009 PGE/AP. pelO 
prosonla TERMO DE RESCISÃO CONtRATUAL P01 alo 
omig6vel &xllngur o reiOçõo jv<idico controtuol fi'modo 
através do CONTRATO N' 011/2007·SEINF. cujo objelo é o 
Construç6o do Co.nplexo PoUespOttivo do terão, ·em 
Mocopó·Ap. 

Mocopó{AP). 27 ele fevweio ele 2009 

NÚCLEO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 
UN IDADE DE CONTRATOS 

lnstrumenlo 
Portes: 

Extrato de Termo Aditivo 

!'{primeiro) Termo Aditivo oo Controlo n' 037 /00-SEINF. que 
entre si celebram o G.E. A. através do Secretario de Estado 
do Infra-Estruturo- SEI NF, como CONIRATANTE e o empresa 
EQUAIORIAL CONSTRUÇ0ES LIDA como CONIRAIADII, Que 
tem como objetivo o execuçOo dos serviços de Refcrmo, 
Adoptoçõo e AmplioçOo elo Préelio do Projeto Minha 
Gente. po-o funcionar uma Escola Estadual e SIMS, em 
Mocopó-AP. poro os Iins nele declarados. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO .PREÇQ: Ao Preço contratado ele 
RS-3 149 219 53 (Três milhões. cento e quorenlo e nove mü. 
duzentos e dezenove reais e cinoüenlo e Ires ce ntavos). 
fteo acrescido o valor de ~óQ (Novecentos e 
quatro mil. cento e trinta e um reois e sessenta centavos). 
passando o Contrato poro o valor de global de Bl: 
~ 1,1 ~ {Quatro milhOes. clnaüenlo e lrês mil. lrezentos 
e cinqüenta e um reais e treze centavos). 

CLÁUSULA OIIAYA .c DA ~: fico prorrogada por 
mais 90fnovento) dias conseculivos o prazo poro o 
conclusõo aos seNiços. objeto do Contrato n• 037/2008· 
SEINF. Com prev~oo de término do obro passando poro 
27/03/20CYY. 

Mocopó (IIPJ . 12/1 2/2008 

~i.·.áf . } 
Ale< IQuef'o Motos 

Secretório de Esto<:fo do lnfro-esfruturo 
1 controlonte 
Decreto n• 2042/95 

NÚCLEO ADMINISIRATIVO-FINANCEIRO. 
UNIDADE DE CONTRATOS 

f!!AT.&, 

CONTRATO 097/08-UCONT/NAf/SEINf, celebrado entre o 
G.E. A, através do Secretario de Estodo do Infraestrutura -
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SEINF, como CONTRATANTE e o empresa PRISMA 
ENGENHARIA E COMfRCtO LTDA - EPP. como CONtRATADA, 
poro os fins nele declarados. 

Qrul• stll: 

CLAUSULA OITAVA DA VIG!NCIA· O presente CONTRATO 
loró o vigência de 15 (quinze) dias consecutivos. contados 
o partir do doto elo expediçóo do Ordem do Serviço ... 

gA_U}.li_LA-QJIAVA QA..YI.GlHCJA 0 oresonle CONTRATO 
teró o vlg~nclo de 05 (cinco) dias consecutivos. conlodos 
o porto do dolo do expediçóo elo Ordem de Serviço ... 

Mocopó. 31 !12/ 2008 

Alc<~~o~ 
Secre!Ório de tnfro:eslruturo 

óec·eto n• 2042/95 

!(Meio-Ambiente 

Paulo Sérgio Sampaio Figueira (interino) -- · -

PORTARIA 
( P) N.' 04/109-SEMA/AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AJ\offilENTE, nomeado pelo Decreto n' 0259 de 
3 I de janeiro de 2008 c no uso das atribuiçÇes que lhe 
são conferidas pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto 
n.' 5304, de 07 de novembro de I .997. 

Considerando o teor do Memo. n' 
09/CGUCINAF/SEMA. de 28 de janeiro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I ' - Homologar o deslocamento dos 
servidores AURINÊS SOUSA SIQUEIRA, Gerente 
do . Núcleo Administrativo e Financeiro/SEMA, 
ODECIO LIMA DE OLIVEIRA, Coordenador de 
Gestão das Unidades de Conservação - SEMA. IVETE 
DA SILVA MORAES. Coordenadora da 
CPNA/SEI\.1A e HEBSON WILSON OLIVEIRA 
NOBRE, Agente Administrativo de Macapá ao 
município de Laranjal do Jari, no período de 28 a 
31 .01 .09, onde participaram e coordenaram treinamento 
sobre a execução c prestação de contas, proveniente de 
recursos repassados aos cxtrativistas daquela região. 

Art. 2' - Dê-se Ciência, Cumpra-se e 
Publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁ.RIO DE ESTADO DO 
MEIO AM.Dif:NTE, em Macapá-AP., 02 de fevereiro 
de 2009. 

PORTARIA 
( P ) N.• 05/09-SEMAIAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n' 0259 de 
31 de janeiro de 2008 e no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto 
n." 5304, de 07 de novembro de I .997. 

Considerando o teor do Memo. n• 
004CGEO/SEMA, de 15 de janeiro de 2009. 

RESOLVE : 

Art. I' - Homologar o deslocamento da 
servidora MARIA DO CARMO MORAES DE 
BIUTO VIDAL, Educadora Sócio Ambiental, de 
Macapá a cidade de Belém-PA, no perlodo de 25.01 a 
01.02.09, onde participou do fórum Sócio MundiaL 

Arl. 2' - Dê-se Ciência. Cumpra-se e 
Publique-se. 

_QABINETE DO SE._C~_TÁRIO DE ESTADO DO_ 
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MEIO AMBIENTE, em Macapá-AP., 02 de fevereiro 
de 20Ó9. 

PORTARIA 
( P) N.• 06/09-SEMA/AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n• 0259 de 
31 de janeiro de 2008 e no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto 
n." 5304, de 07 de novembro de I .997. 

Considerando o !cor do Memo. n' 
06/NEA/CEIA/SEMA, de 15 de janeiro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1' - Homologar o deslocamento dos 
servidores ANA MARIA CORRÊA BARBOSA 
Responsável pela Educação Ambiental no Processo de 
Gestão e FLA \ 'lO AUGUSTO NEVES DE 
OLIVEIR-\, Técnico Ambiental, de Macapá ao 
município de ltaubal, no período de 25 a 3 1.01.09. 
onde ministraram um curso de Educação Ambiental sob 
o perfil do Turismo no mu_nicípio e no Distrito de 
Macacoari, em parceria com a ECOTUR. Homologar 
também o deslocamento do servidor FRANCISCO DO 
SOCORRO TRINDADE FAÇANHA, Motorista, que 
conduziu o veículo de transporte. 

Art. 2• - Dê-se Ciência, Cumpra-se e 
Publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, em Macapá-AP., 03 de fevereiro 
de 2009. 

PORTARIA 
( P) N.• 07109-SEMA/AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n• 0259 de 
31 de janeiro de 2008 e no uso das atribuições que lhe 
s!o conferidas pelo inciso X, o' Artigo 38, do Decreto 
n.• 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Considerando o teor do Memo. n' 
0311\'UPIICGUC/SEMA, de 05 de fevereiro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. t• - Homologar o deslocamento do 
servidor LUIZ GONZAGA PANTOJA BORGES, 
Perfurador Digitador/CGUC, do Distrito de Bailique a 
çidadc de Macapá-AP. no período de OI a 06.02.09, 
onde participou do planejamento das ações da REBIO 
do Parnzinho para 2009. 

Art. 2" - Dê-se Ciência, Cumpra-se e 
Publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, em Macapá-AP .• 09 de fevereiro 
de 2009. 

PORT AR IA 
( P) N." 08/09-SEMA/AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n' 0259 de 
31 de janeiro de 2008 e no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto 
n.' 5304. de 07 de no,·embro <!_c 1.997. 
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Considerando o teor do Mcmo. n• 
013/NEAJCEIA/SEMA, 05 de fevereiro de 2009. 

RESQLVE : 

Art. 1• - Autorizar o deslocamento do 
servidor JOSÉ PANTOJA FERREIR4, Gerente do 
Núcleo de Educação Ambiental. de Macapá-AP, ao 
município de Oiapoquc, no período de 09 a 19.02 .09, 
com objetivo de desenvolver vistoria técnica no referido 
município, a fim de verificar in loco a Regional Norte 
da SEMA, e o Projeto Biblioteca Ambiental. além de 
realizar reunião com gestores da área ambiental para 
proposição de projetos. Homologar também o 
deslocamento do servidor AGOSTINHO DA SILVA 
PUREZA, Motorista do Gabinete. que conduzira o 
veículo de transporte .. 

Art. 2• 
Publique-se. 

Dé-se Ciência, Cumpra-se c 

GAKINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, em Macapá-AP., 09 de fevereiro 
de 2009. 

Autarquias Estaduais 

. 
(Fiodap ) 
Fernando Antônio Hora Menezes 

P 0 R TA R I A (P) N' 00212009- PI<ODAI' 

O Presidente do P\-oecs.umcnto de Dados no és1ado do Am.a~a. 
no uso das suas alribuiçOes quo lhe s.Io conferidas. pelo Decreto n• 0558 
~e 17 de fevet<iro de 1997 c Lei n• 0310 de 05 de dw:mbro d< 1996 e 
I iterada pct. Lei n' 318 de 23 de dezembro de 1996. conforme: Merno de 
n• 04Al8 -GAI)JIPI!ODAP.de 02.03.2009. 

R F.SOLV E: 

O.sigJUr :1-fOAOR DI! AZEVEDO BENTES MONTEIRO 
1'1LH().(;crcntc de l'ruduçlo FGS J, viaJar de M>ca~ . n-.Je de SUL< 

.thvidade.s, Mé a cidade de Vik)ria • ES, no perlodo de 04 a 07.03.2009. 
oom ObJel!vo de porticipor da 160' Reunião Or~iniri.a do Conselho de 
Associados da As.5<Kiaç1o Rruileira de Entidack;s Eiiaduais de 
Tecnolngia da lnformaç11) e Cumumcaç2o . ABEP. naqucl4l c1dad~. 

~-se l.iênc:ia, Cumpra-1C e Publique-se. 

GAB!NETF. DO PRESIDENTE DO PROCF.SSAMENTO 
DE DAI.lOS N03 ESADO 00 AM . • em Mactpi-AP, 02 d< 
man;o de 2009. 

FERNAN Ah'TÓN/0 H O/IA MENEZES 
Presidente do PRODAP 
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EXTRATO DO CONTRATO N". 001/2009- PROCONIAP 

O INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO 1'-MAPÁ e 
a EMPRESA M. FRANKLIN BRAGA -ME. qualirocados no 
Contrato epigrafado, por seus represenlantes ao final 
subscr~os . resolvem firmar o presenle contrato para 
fornecimento de material de expediente e de inform~tica para o 
lnstitU1o de Defesa do Consumidor, medianle as Clausulas 
seguintes: 

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO tem 
respaldo legal Edital do Pregao n'.00812008-CEUPROCON-AP 
e as normas disciplinares da Lei n•. 10.520/02 e Lei n•. 
8.666193 e suas aleraç6es posteriores. 
DO OBJETO: o presente CONTRATO teon por objeto a 
contrataçAo de Empresa para o fornecimento de material de 
expediente e de informática, durante o exerclcio de 2009, 
conforme especificações e quanlitalivos contidos no Anexo-i. 
que passa a fa,:er parte integrante desle instrumento. 
o fornecimento será feito parceladamente de acordo com a 
necessidade do lnsMI{.o. nas quantidades desejadas. ao longo 
do exercleio até o término da vigência contratual. 
DA DOTAÇÃO E DO PREÇO: O recurso para cobrir as 
despesas deste contrato será proveniente do Programa: 
Gerenciamento Administrativo de n'. 14.122.0001.2001.0000, 
.Fonle 0101, Elemento de Despesa 3390.30; no valor de R$ 
105.650.00 (cento e cinco mil seiscentos e cinqOenta reais) e 
Ações de Fiscalizações de Instituições Públicas e Privadas de 
n'. t4.422.0148.2420:oooo, Fonte 010t, Elemento de Despesa 
3390.30. no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

DA VIG~NCIA: Esle CONTRA TO terá vigência a contar de 05 
de fevereiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009. 
DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca de Macapá, para 
dirimir as questões oriundas do presente contrato, com 
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

~~t'''"" 
Diretora·Presidenle 

PROCON-AP 

\':~=:=l.=~=~=lcy=r=~::;.;;~;.....ert_o....;:C:;::;o:::sta=.:; :::;;s:::; ,=to::::;s= -~ 
rORTARIA N ' . 01712UU~ 

O DII!ETOI! 00 INSTITUTO 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO 
AMAPÁ - IAPEK/AP, u5<1ndo dos ouibui;oes que lhe 
conf<Tida.<i><IO Decrero n•. 031 112007/GF A, 

I!ESOLVE: 

OE 
00 
s:lo 

Art. I • - I'XsiyJlar os scrv•duu::o abaixo relacionados, sob 
il pi"(Stt.!~u-cta du prinl<lto. pova compor a Cnmis..;\u Pemutnentç d\!' 
lici1~~~ - l'PL'IJ\ Pf.N, b<m como de t'OClfonnidadt com ft Lei n"' 
86661)3 e sua> modilicaçóto; postttio.-cs. p<lta rl!alizar LicilftçOts nos 
termos da legislaçilt> vigente 

S<bulilo Cltssiu Alfaia do Tl'lndade - Pruidrn Ir 
Priscila Slulchrs Frtires - MC'rnbro T itul:.r 
Anlon~ Brssa tlc CJistro - Mt'rwbro Til ui ar 
li elton Roch Frt'irn - Mtmbro Supltntt 
JaimC' Comts Uarbou - Mtmbro Supttutc 
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A r i. 2• - A Com1ssào seril prcsidid 11 pela Sr. Schtu-tif1o Clésxio 
li/faia tia Trimlutl~ c :>cr.i .suh~titnirin prlo Sr. Allfouin Berra ti~ 
Ontru c::m caso d' i 111~Jimc::n lu do fll tl l;u 

Art. J• - Esta Porw ia C'utra em \'1gor nn data d~: sua puhlicaçâo. 
,\r r._..- Revogum·sc !.) cJisposiçt"<s em c:onttâtio 

Ot-SE Clf:NCIA, I'UOliQliE-SE E CUMrl!-\-SE. 

O DtRETOit 00 11\'STITIITO OE 
AO.\ti.'IIISTRAÇ~O PENITENCIÁRio\ 00 !SfADO 00 
AMAP . .\ lt\Pf::"'!-\P, u~ando da) atnhur~s qu~.· lhe- s:lo 
conf.;ndai pc;lo fÃ-crc:w n• 03 lln()()7,'(jE,\. 

RESOL VE: 

Art. 1•- DESIGNAR os servador~s 3h<.~ixo rell'l.cionados 
para compor a Equ1pc de Pr<!ilu do Instituto d< Administraçao 
r enitenciârio do Estado do Amapá - IAPENIAP, bem como d< 
confnrmit.I:Jde com ~ Lei n• 1t611~) e 10$20:02 c sua~ modificações 
posh:uorts. p~rn n:alil3f Lic1 t~·Oc~ nos termos da lc!i~l:tçit\ VIJtcnte 

Stbasti"o CJéssio Alr»in dJII Tri nd~tlt' - PrtgMiro 
Pri~il~ SanC" hcs Frcin:s - F.quipt llt Armin 
Antonio lkssa dt Ü L.'II ro - Et(uip-t de Apoio 
Hdron Rocha Freiru - Equipt tk A)loio 
J»ime Gomts Barbosa - F.quipt dt Apoio 

Art. r - Esta Ponar ia enlta em vigor na dilta de sua 
puhl icnçllo. 

Art. J•- Rc\·ogam-sc as dispos1çôc.o; em contráno. 

Ot-SE CI~._,CI.I. Pl'IILIQIIF.-SJ: E CLIMPI<A-SE. 

PORTARIA N' 019/2009-GAB/IAPêN 

. 'o Diretor-Presidente do Instituto do Adm!nlstraçao 
PeOIIenclárla do Estado do Amapé, no uso d;;s altibulçOes 
que lho foram conferidas pelo Decreto n' 0311, do 14 de 
fevereiro do 2007, tendo em vista o teor da certldio de 
ocorrência d• Portar ia do Prédio denominado Cadeiio de 
n'0014109, rogistrada no dia 01 de janeiro de 2009. 

Considerando, apuração do Processo 
Administrativo Disciplinar 00,/2009-CORREG/IAPEN. 
designado pola Portaria 005109·GABI1APEN: 

Considorando quo a Comissão necessita de 
prorrogação de prazo de 60 (sossental dia~ para concluslo 
dos trabalhos. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder prorrogação de 60 (sessenta) dias 
de prazo para conclus~o dos trabalhos, de acordo com o 
disposto no Art. 167 da Lei 0066193; 

Art. :ZO - Rovogam-se as disposições contrárias: 

Art. 3' • Esta Portaria ontra em vigor na data de sua 
publicaçao. 

Regi•tre-se, Pu ·qu&-se c Cumpra-se. 

I ~/tP, - e ar[;io e 2009. 

fai~Yf AI o Co aSa os- Cel. PM 
Diretor· P · nte o IAPEN 

ERRA !'A REFERENTE AO TEK~O DE 
CONTRA TO N" 0401200K - CPUIAPEN 

Ratifico na fonna do artigo 26 da Lei n' 8.666/93. 

Macaoá-AP. Q,:r, 0 ,1.. 12009 

WA~.rb!f.~TOO 
Diretor-Predidente/1,-\PEN 

O Diretor Presidente do Instituto de Administração 

Penitenciária do Estado do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas, 



I 

Maca á 05.03.2009 

RESOLVE: 
Retificar a publicaç~o contida no D i:tr io O llcial do 
~lado do Amapá. referente ao Tcmto de Contraio n. 

040.'2008 CPLJIAPE~ . como <cguc: 

Onde se lê: 
,ÇLÁUSU~CU~PA 00 OBJ,J:IQ 
Conlfataçilo de empresa especial i1~1da em prestação de 
serviços de V i gilância e Segurança Dcsarmad•. a serem 
executados nos imóvei s pertencentes ou administrados 
por esta Autarquia, conforme Termo de Referéncia -

;\nexo I. 

uia-sc: 
CÜ USULA SF.GUNDA - _00 OBJETO 
Contrataçi•~ d~ emw csa especialtz;oda em prcstaç~o de 
serv iços de l impeza c Conservação (Locação de mão
de-obra temporári a) para o IA PEN, a serem executados 
n<l Unidade: de Vigilânciü e Discipli na., conforme 

Termo de Referência. 

CARTÓRIO ElEITORAl DA 10' ZONA 

Edital n. • 13/09 

A Dr". SUELI PEREIRA PINI, MM' Juiza Eleitoral da tO' 
Zona. usando das atribuiÇões que lhe ~o conferidas. etc . 

FAZ SABER. a todos quantos virem o presente EDITAL 
ou dele conhecimento t1verem da Sentença Proferida: 

AUTOS DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL N' 
S913!2008. AUTOR! ANAB SANDRE MONTEIRO DA COSTA. 
REU: CHARL Y JHONE SANTOS DE SOUSA 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, POr tudo mais que dos autos consta, 
1 pelo llv,. convencimento que lormo. JULGO 
PROCEDENTE OS PEDIDOS, RECONHECENDO A PRÁTICA 
DE CAPTAÇÃO !LICITA DE SUFRÁGIO NA MODALIDADE 
DE OFERECER DINHEIRO EM FAVOR DO CANDIDATO 
ELEITO E TAMB~M REPRESENTADO CHARLY JHONE 
SANTOS DE SOUSA. O QUAL PELAS RAZOES RETRO 
APONTADAS, NAO SÓ FOI O BENEFICIÁRIO DIRETO DA 
tLICITA CAPTAÇÃO DE VOTOS, COMO TAMBÉM POR ELA 
RESPONSÂVEL, NOS TERMOS DA F~DAMENTAÇÃO, 
PARA: 

3.1r APUCAR·LHE MULTA EQUIVALENTE A 
QUARENTA MIL UFIR E CASSAÇÃO DE SEU DIPLOMA DE 
VEREADOR DA CIDADE DE MACAPÁ-AP. 

3.2)- DETERMINIAR QUE SE OFICIE·SE AO E. 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL REMETENDO CÓPIA 
DA PRESENTE DECISÃO NA MEDIDA EM QUE EVENTUAL 
RECURSO CONTRA ESTE DECISUM NÃO COMPORTA 
EFEITO SUSPENSIVO. . 

3.3)- DETE~NIIR QUE SE OFICIE AO 
EXCELENTISSI ' SENHOR VEREADOR ~RES IDENTE DA 
CÂMARA MU IPAL DANDO·LHE CI~NCIA DA PRESENTE 
DfCISÃO, RA AS PROVIDÉNCIAS CABlV\IS. 

P liq...,m. Reglatrem. Intimem. M •pá, 26 do 
Feveroi o de 2009. Sueli Pereira Pinl - Juiza o Cortório da 
10' Zo . 

SUELIP 
Julztt E~tl 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 10' ZONA 

Edital n.• 1-4/0t 

A
1

Dr". SUEU PEREIRA PINI. MM' Julu. Eleitoral da 10" 
Zona. usando das altiluiÇões que lhe sao contendas. etc . . 

FAZ SABER. a todOs quantos virem o presente EDITAL 
ou dele conhecimento tiverem da Sentença Proferida· 

AUTOS DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Ir 
6.000·AI2001. AUTOR: MOISÉS SIMOES ALCOLUMBRE. 
REU: JAJME DA SILVA PEREZ 

(DIÂRIO OFICIAL) 

DISPOSITIVO: 

Isto posto, por tudo mais qu~ dm, autos consta c 

pelo li vre convencimento do j ut7o, nos tennos da 

fundamentação retro, rejeita-se ns preliminares argüidas 

pela defe;.a e. no mér ito. JI II.ClA-SE I'KCX'F.DENTE A 

R~I'H..I.'SENTAC'ÀO COM FIJI.CRO NA lt l COMPLEMENTAR 

N" MNn AI\H A l 'OMPRQV,\DA NÃO 

DESINCOMI'AI'lijlllZAÇÀO DO REPRF$f.I\'TAD0 DE S~U 

CARGO EM COMISSÃO. '05 l tK\1~ DA APTA PROVA 

PRODll7.1nA NOS AU tOS. PARA J. l )- OF.C:I.ARAK A 

INEL~GIBILIOADE DO RCPRF.SF.NTADO f'OK rKfs ANOS. 

CO:vt r ULCRO NO ART 1'. I. O. DA LC N' 64190: 3.2)

CIISSAR O St::U DIPLOMA DE VCRiiADOR PH O MUNICÍPIO 

DE MACAPÁ. J.J)- DETERMINAR O F.NC',\MINII.~M t::NTO DE 

COPIA OI~~TES Al:TOS AO :vtl ISTÉIUO PÚili.ICO 

ELI:ITORAL l'AK/1 AS P~OVIDtl\CIAS NECESSARIAS 3.4)

DEl i:RMINAK QUE SE OFICIF. AO 1: TKIBUNAL REGIONAL 

ELCITORAI. REMETENOO COPIA DA PRE.~ENTF l)f:CISÀO 

II'ITF A CASSA~'ÀO DO DIPLOMA f)(l REPRESENTAOO, NA 

iEDIOA EM QIJE F.VF rt.Al RECURSO CONTRA ESTA 

S. ''TF.NÇA NÀO COMI'ORTA EFEITO StiSPF.NStVO J .S)-

u~:. ~RMINAR Qllr SF. OFICII' AO J:Xl'EUNTISSIMO 

SENh 'R VFI<FAIJOK I'KESIDENTE DA CÂMARA MI INICIPIIL 

UANIX.. ' .HE CI~NC III DA PRF.SF.NTF IJI:CISÃO. PAAA AS 

I'ROVIDt " IAS (AL'IIVI: IS 

intimem-seo e notifique-se o MPE . .'v13capâ-AP, 27 de 

feverei ro de • '1()9. SUELI P~KEIRo\ Pll\t. Juíza Eleito ral 

« o prescnl~ Ed1tal qv Sl.'fi afixadn no rtório EIC'iloral da lO" Lona 

de Mi!<:apá c public>d• 

(dru~) dias do m~~ d~o~ 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 10" ZONA 

Edital n.• 15109 

A Dr'. SUELI PEREIRA PINI, MM". Jutza EleHoral da tO" 
Zona. usando das atribuições que lhe sêo conferidas, ele ... 

FAZ. SABER. a lodos quantos virem o presente EDITAL 
ou dele conhecimento tiverem da Sentença Proferida; 

AUTOS DE INVESTIGAÇAO JUDICIAL ElEITORAl N" 
5.997/08. REPRESENTANTE: Mlnis"rio Público Eleitoral. 
REPRESENTADO: Antônio Roberto Rodrigues Góes da 
S llva e outros. 

DISPOSITIVO: 

1st? Posto, e POr tudo que dos autos consta, pelo livre 
convencimento que formo e nos termos da fundamentação. 
rejeito as preliminüres aventadas pelos representados e no 
mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE , OS 
PEDIDOS. RECONHECENDO A PRÁTICA DE MANIFESTO 
ABUSO DO PODER ECONÔMICO POR PARTE DE 
CASSANDRA BARBOSA GUERRA (KIKA GUERRA), 
MARIANA DOS SANTOS NASCIMENTO, ROZANA DUARTE 
CORDEIRO. JOAQUIM DOS PRAZERES SILVA e MARIA 
Ei?INAMAR SANTOS DANTAS, ALÉM DE CAPTAÇÃO 
IUCITA DE SUFRÁGIO NA MODAUDADE DE OFERECER 
VANTAGEM PESSOAL ATRAVÉS DE CESTAS BÁSICAS E 
REMÉDIOS EM FAVOR DOS CANDIDATOS ELEITOS 
ANTONIO ROBERTO GÓES. MARIA HELENA BARBOSA 
GUERRA E DA CANOITAOA NÃO-ELEITA CASSANDRA 
BARBOSA GUERRA. PARA: 

3.1) - EM RELAÇÃO AOS REPRESENTADOS 
MARIANA DOS SANTOS NASCIMENTO, ROZANA DUARTE 
CORDEIRO. JOAQUIM DOS PRAZERES SILVA e MARIA 
EDINAMAR SANTOS DANTAS COMINAR-LHES A SANÇÃO 
DE INELEGIBILIDADE PARA AS ELEIÇÕES A SE 
REALIZAREM NOS TR~S ANOS SUBSEOUENTES À 
PRESENTE, NOS TERMOS DO ART.22, INC.XIV DA LEI 
COMPLEMENrAR N. 64 DE t8.5. t 990; 

3.2) - EM RELAÇÃO A REPRESENTADA CASSANORA 
BARBÇ>SA GUERRA (KIKA GUERRA) COMINAR-LHE A 
SANÇAO DE INELEGIBILIDADE PARA AS ELEIÇÕES A SE 
REALIZAREM NOS TRES ANOS SUBSEQUENTES À 
PRESEN re. NOS TERMOS DO ART.22, INC.XIV DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 64 DE t8.5. t 990 E. AINDA, COM 
FUI.CRO NO ART.4t -A DA LEI N 9.504 DE 30.09. t997, 
CASSAR-LHE O REGISTRO, BEM COMO APLICAR-LHE A 
MULTA EQUIVALENTE A TRINTA E CINCO MIL UFIR; 

3.3) - EM RELAÇÃO AOS REPRESENTADOS ANTONIO 
ROBERTO RODRIGUES GÓES E MARIA HELENA BARBOSA 
GUERRA APLICAR·LHES A MULTA EQUIVALENTE A 
TRINTA E CINCO MIL UFIR E CASSAR-LHES OS 
RESPECTIVOS DIPLOMAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA 
PELA CIDADE DE MACAPÁ-AP, RESPECTIVAMENTE. COM 
FULCRO NO ART.4t -A DA lEI N. 9.504 DE 3009.t997 : 

Hl · ENCAMINHEM-SE CÓPIA DE INTEIRO TEOR 
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DES rES AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PARA AS PROVIDENCIAS PENAIS CABÍVEIS: 

3.5) • OFICIE-SE O PREStDE~DO E. TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL ACERCA DA PRESENTE DECISÃO 
EM FACE À CASSAÇÃO DOS DIP OMAS DE ANTONIO 
ROBERTO RODRIGUES GÓES E MA HELENA BAR~ 
GUERRA. EIS OUE A TEOR DO OIS STO NO ART. 2 7 
00 CÓOIGO ELEITORAL EVENTUAL RE URSO CONT O 
PRESENTE ÉDITO NÃO COMPORTA EFEITO SUSPENSI . 

Publique-se. Registre-se. lntimem·se. Macapá-AP. 27 de 
fevereiro de 2009. SUELI PEREIRA PINI. Juiza EleHoral da 
t O' Zooa. 

E pa~a que che,/,.. ao conhecimento de todos. expede-se 
o presente Edital quel;;rá afixado no Cal16rio Eleitoral da tO" 
Zona de Macapé e P\bticada no Di o Oficial do Estado do 
Amapá. aos 02 (dois) dias do màs e Março de 2009. Eu 
.................. (Oziel Nascimento Bra ioJ.Alele do Cartório da 
tO" Zona. o digHei. j... 1 

SUEUiJtREl PINI 
Juiza EleiiOI'al da tO" Zona 

CARTÓRIO ELEITÔAAL DA 10' ZONA 

Edital n.• 17/09 

A Or". SUEU PEREIRA PINE. MM". Juiz Eleitoral da tO' 
Zona. usando das alrlbuiçOes que lhe sllo conferidas, ele ... 

FAZ SABER. a todos quantos ví em o presente EDITAJL 
ou dele conhecimento tiverem da Sentença Prolenda: 

AUTOS DE Repr.,..ntaçjo EloHoral N' 5.91112008. AUTOR: 
COUGAÇ.l.O "FRENTE PELA MUDANÇA". REUS: ANTÔNIO 
ROBERTO GóES D~)ILYA o HELENA GUERRA. 

lnexlat•nela na 

E para Q ctlegue ao ooohecimento e lodos. expede-se 
o presente Edita e será afocado no C ório EleHoral da tO' 
Zo e Macapa e lâllicada no Dia · Oficial do Estado do 

. os 03 (três) dias do mês le )farço de 2009. Eu 
.. .. . .... .. . Sivana da Silva Sa "?f'· o digitei (Oziel 
Brandao). fede Cartório. conf . 

CARTÓRIO ELEITORAJL DA 10' ZONA 

Edlúl n.• 18/ot 

A Dr". SUELI PEREIRA PINE, MM". Juiz EleHoral da 10' 
Zona. usando das atribuiçoes que lhe sao conleridas, etc ... 

FAZ. SABER, a lodos quantos virem o presente EDITAL 
ou dele conhecímenlo l i\oerem da Sentença Prolerida: 

AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO Ir 5.t1tl2008. AUTOR: 
COUGAÇÃO "FRENTE PELA MUDANÇA" . REUS: ANTONIO 
ROBERTO G0ES DA SILVA o HELENA GUERRA. 

DISPOSITIVO 

lato posto, julgado o !Mrit~ da lide 1 perdendo, de 
conwqOtn~la, a pt-t• coutela • a •u• finalidade, lm~ 
... neaaa hopÓiele, a exUnçlo do proc ... o pela pe<cho do 
objeto {art. 267, V1 do CPC): Som cuataa o honoririoe. P.R.I. 
Apóa obsorvad., · • fotmalidades legais, arquiv,_.., 
Macapi, 26 de F vereiro de 2009. S 11 Po,.ira Pinl - Juiza 
Elaltoral. 

E para que ~ue ao conhecimen de todos. expede-se 
o presente Ed~al q será afixado no C rtOÍio Eleitoral da t O' 

Arn os 03 (trn) 'qias do mês M de 2009. Eu 
Zo~n capa e · da no Di · OfiCial do Estado do 

.... . ....... . · Sivana da Silva Saaa digitei (Oziel 
Bra ao), Chefe de Cartório. conferi. 

(í!ibunal de Justiça do Estado . -) 

Des. Dõglas Evangelista Ramos 

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO COl'fTRATO 
PÚBLICO • 

I · INSTRUMEl'fTO PRJN('tPAL: 
CONTRATO N" ()4512001-TJAP 
11 - PARTES DAAÇ,\0 CONTRATUAL: 
CONTRAT.\l'fTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE 
TELECOMUNICAÇÕES S.'A. 
111 - DO OBJETO: 
0 JW~tnlt Tcnnn Adttivo can por objeto prum>p1 a vigtncia do 
C"onlr.uo n" '"S.'2(X)4. JMK' mais wn pcriodo de 06 (Sei!) meses. 
I\' - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMf:NTARIA: 
Pc'o prcnnt~ Termo Aditi-..o o valor do Cont1'MC'! n• 04SI2004-TJAP. 
e.<l ionado p:m o p<riodo d< 06 (seis) meses do. exerelcoo de 2009, 
serll d.c RS 90.000,00 (ftCinnla mil reab). e col'l"âi l conta do 
Orçom<nto do Tribunal de Justiça para 2009. de acordo com Nota de 
Empt<nhu • ser emitida ~ a publicao;io da Lei Orçom..,tiria 
Anuol - LOA'2009. Elcoocnlo de Despes. 3390.39 -~ços de 
Terteiro• - Pessoa Juridoca. 
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V • DA VIGENCIA E PRORROGAÇÃO: 
A vt&Cn<:ia do pres<nte Contrato ().1512004-TJAP ser.i de 12 (doto) 
IIICSL'S, conlll~n> " partir de ~lllf'lto_LllL!k.J,.J!~9- ~A 2!192. 
podc:ndo ser pmrrogoda. c.ccpcionalmcntc, a critério da 
Admini~>I1"DÇt'lo, lXM' m.1is um pcriOOo de até 12 (duu;) meses. 
VI- DO FUNDAMENTO lEGAL: 
Lei r."'nrlententar n" 101. de 04 de maio de 2000: Lei n• 4.320, de 
17 de man;o de 1%4: Anigo 57. inciso 11 ele Artigo 65, inciSo I, 
alinca "a" da ~i n• 8.666. de I de junho de 1993. e liÇÕeS 
postL-rinn:s; Clâusul.u Quarta do ntratu ().15'2004-TJ 
Adminisrrntivo n• 009762.12008- .\ 

e2008 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO PÚBLICO 

!· INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
CONTRATO N"008!200K-TJAP 
11- PANTES DA AÇÃO CONTRATUAL: 
CONTRATA11n'E: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
CONTRATADA: E.'.IPRESA BRASILEIRA DE 
TELECOMUNICAÇÕES SI A. - EMilRATEL 
111 • DO OBJETO: 
O prr-sc:nte Temto Adi livo tem por objtiC'I prorrogar a vigência do 
Cnnh<~to n• 008i2008, por 03 (trés) meses. 
IV - DA VICtNCIA: 
Pelo presente Tmnn Aditivo a vig<ncio do Contr•to n• 00812008-
TJAP fiGO prorrogada pelo periodu de 03 (tres) meses, contados de 
JIII.WI..@.~. podendo ser ruditada até o limite de 60 
(scssen~:~) meses, nos tennos da lcgislaçio vigente. 
V . DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despes.'\.~ decom."ntc:s do ~lc Instrumento totalizario a 
importância o1in\&d3 de RS 11.90!.)1 (ORU mil, IK)\'tft-ntos e 
cinro rt.ais t trinta e dois tt-ntavo1), e torrcrão por conta do 
Of~:amento do CONTRATANTE. pora o exen:icio de 2009, na 
AtiviW.de snh o código 02.122.0216.26S3.0000 - Manutenção dos 
Serviços Administrativos, Naturoz.> de Dcspo:sa 3390.39 - S<-rviços 
de Terccno> Pessoa Jurldica, 2009NEI80, de 19,0212009. 
VI - DO FUNDMIEIIiTO LEGAL: 
Lei Complementar n• !OI, de 04 tlc maio de 2000; ~i 4.320, de 
17 de março de 1964: Anigo ~7. inciso 11 da lei n• 8 . de 21 de 

junho de 1993, e alterações pos 'ores; Cliusula S ta do Contntt> 
008/2008-TJAP; Proces&n Admin rativo n• 0002 12009-DG. 

PROCESSOADMINISI'IV\TIVO: NO 00846612008-SG 
i\S.'\111\'TO: DISPENSABILIDMlf. LICITATÓRIA 
OB.IETO: AQl'ISIÇ.-\0 l>t: COMRI ISTIVEIS I'ARA :\TENDER 
i\ FROTA DE VEICl'LOS AIITOMOTORF.S OA C<l.~IARCi\ 
DE VITÓRIA DO JARI, OURANTf. O EXERCÍCIO Dt: 2Utl9. 
fl iSOAMEI''TAÇÁO LE( ;Ar.: Artigo 24, IV. do ~i n" 8.666.19.1, 
com redaç:lo da ~i of 9.641/'J~. 
AD.IIIDICAT.-'RIO: J. HAROLDO SOARES - ~tE (I'ÜÍ>'TO 
VITÓRIA) 
VALOR TOTAL: RS 12.400,00 (Dou mil< quatm<tntos reais! 

F.rreltntfsslnto Senhor P.-..ident<, 

Pretende esta COI1c de Justiço pocluar coon empresa .r. HAROLDO 
SOARI:S - ME !POSTO VITÓRI,\) , C.:'i.P.J N' 08.632.292-97, 
vi<ando o fornecimento ~c combustfveis (gasolina comum) p:ua 
i'lcndtr 3 frota de veicuJos oficiais â llisposiçAo d!. Comarca <k Villw-iu 
dn J01i, durant< o c.<erclcio de 2009, no valor de R$ 12.400,00 (Dnu 
mil e quatror~ntos rtais) 

Ju.."ifica'*'Se o presanc wnuat:IÇJn, considerando que em r~ular 
proccc.limcn1o licitatório para aqulSiçtu dus referidos combustíveis. na · 
modalidade ~e Pregao n• 029n008-TJAP. nan eompareccu nCIIhuma 
cmpre!oll ao eertom< interessada no LOTf: IV, rendo a licuaçao sido 
declarada deserta para o 11:ferido lol<, LXInlium< cópia da Ata da 
Scssaó do dia 27 de no•·ernbro de 2008. constante do Processo 
Adminostr31im n• 008696/2008-SO, sendo ~ue a n3o r<gulnrilllÇllo do 
fornccim~nlo dUOi oombustivcis, em tempo hihil. podera prejudicar o 
andanw:ntn das atividades jurisdicionaís da Üllnarca ..Jt VitOria do 
JAri. 

A escolho da adjudicat6ria, d<vc-sc ao fato de a empresa estar 
dc\'idam<nto habilitado oo objeto couttatado, possuindo os meios 
neccssélios au fomcc imcnto dos produtos. Rcssaltc:·sc, por oportuno, 
qu< os preços prupostn< pelo Adjudicotiria. estão cumpo<i>ei< com os 
praticados no mercado. . 

Assim, sug<rimo< o vos ... Exceltncia a C.:ootr.wçilo Otreta nos 
termos do antgo 24. in<iso V, da l..ti n• 8.666N3 e al1oraç(les, 
confom\C rcdoWc:t aboixu: 

" , In. U. t rlú~mti-Hio/kitoç4o: 
... omissis 
V. quondtl 114<> JH:IItllrmo ütt..........Jos .tl/rilllf~ Ml(rlDr e n/11, 

ju.'llific•d-.rte, 11411 ,..., ur rqH!tilkl SLiff pl'tjuko pnro 1 

AdmJnbtrllfls, IMIIIUa, nnli ,..,, lolkls"" condlç6ts 
pr<atobdtciás. . 

Subn: u tema. a.~im nos ensina o Douto Jorge l Jli sscs JacGby 
Fernandes. in: CootnotJoçlo Dirrt• Sem Ll<l taçlo, l:ditun Bru ni• 
J•rldin, 5' Ediçl<>: 

• Esto ltlp«ese k /i<U.çao, rOIO!Mm rot-• tk lid1Gf4u 
~ "" fr~ .- • •ipdtt:<t • i11du ollt.riN. 
ltru"'-*-~ t> llltlllliwwrt!g_tk rttu!!itDs...l!!!!."" tuais lllo 
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p<XItrtl str legil/mwlo • CIHIIIVIaçdu dirda. 
SiltJ dts: 
11) DCOff~lft'Ül de Jidta(.l6 (llf/U/otj 

b) uusltteill tü i11tnt.SSIIIios; 
t ) rlsM dt pr~jul:.o tYUIIdtrltado OM Mmaslodam~nu IIUIIII!nlado 

twlo dnnoro lk<:o'"nJ~ tk proct:S$111/Cit/JI6rlo: 
d) tvllubllldotk dt pr~ju"o -dioote COIIIr/JIG(Io dimo; 
t) monutett~ das COifdiÇt]o oftrrolkls 110 ato COffVOC#iórlo 

oNtrior". 
Pelo exposto, c demonstrada as hipolteses iroGidenres deste Ato 

Adnunistrah\'0, encaminhamos a Pf'CSCIIlC Jtiililicativa para a d~vid:a 
ralificaçlo de Vtma Exccl~ncia. bcn1 corno a sua publitaçâo no 
Di3rio Oficial olu f:st:ldo, p:tro cumprimento do disfOOSloo no " r1igo 26 
dn L<i n• 8.6661';13 e alteraçilo.. 

MoNrpd·AI'. IN d.! ~ tk1009. 

llcl. NII.TOf\ PE ~ <v:\SC.:ONCEl.OS 
• l'rnidc•~e ~~~. CAl tnrdcio • 

I - INSTRUMENTO PRINCIPAL. 
C<•nvênin n.• 001'2009- TJAP/Jil-MCP/CIEE 
11 - PARTES. 
Ttibunal de Justiça do Est•do dn Am>pi 
Jutu,d,, lia lnf5neia e da Juv~."f1tude d:. Com.iln:a de ~taeapá 
Ccutn> ole lntegrnç3o Emprc.a-E.<eola 
111 -0BJETO: 
O p~entc Conv~nio tem como obj~o 1 JXU'Ctria crure o.s 
C'onvent!ntcs, p3ra di.sponibiliur ao Juizado cb Infância e da 
Juventude à Com:m:a de Maca~. IS (QUINZE) "'II>S para estígoo 
aos csrudantes de nível supcri()( da ClpÍIII. tom regamento de Bo1M+ 
Estagio, conforme disciplino a l<gislaç~ em vigor, pard o 
complemcnl3Çlo do en~inu aprcndiUtl.ll\, inaegr.\Çlo, convhio 
SOCial, ~facionamento humano c c;~~ercie;o da cidadania, nos tamos 
do Plono de Trabalho. pari< integnntc deste Instrumento. 
IV - VIGÊNCIA: 
O pre-sente lnsloum<ntn ter.i vigtncia de lO (dez) meses, contados de 
noat~<> a dezembro de 2009, podendo ser prorrogado mediante Termo 
de Aditoonentol ato o limotc de 60 (sesse-nta) meses, conforme dispõe o 
ano&" .S7, inciS<l 11. da L~ i n.' 8.666/93 e alterações posteriores. 
V - VALOR E DOTA«;' AO: 
AI dC:SJk-'<:1.' decorrentes deste Convmio sio <:<limadas eon RS 
22.750,00 (vint< e dois mil, setecentos c cinqüento reais) par• o 
periodo d< lO (dez) meses, de março • dczcmbro/2009, e correrão .i 
conta dn Orçamento Anual do TJAP < FAJUIMCP. para 2009, 
publicado na l..ti Orçama>t.\ria Anuai-LOA, conforme abai.o: 
a) RS 10.000,00 (deL mil rais), roo Elemento de Despesa 3390.36-
Outn)ll Serviços de Tcn:dms - Pessoa Fisic~:t, r;sra çustcio das Bnlsa..s· 
Est.\gio. sendo: 
o. I 5()<;, no v olor de RS 5.000,00 (cinco noil reais), no Programa de 
Tnobalho 02.243.0213.2771 .0000 - Fundo de Apoio ao Juizado da 
lnfilncia c da Juventud<. 2009NE197, de 2610212009. 
>.2. 5~'• no valor ~c R.\ S.OOO.OO (cinco mil reais). no Programa de 
Trnl1.1loo 28.S~6.(ll97.2546.0000 - Fundo de Monut~o c 
Rtaporelhoon<-nto do Justiço, 2009NEI96, de 26102.12009. 
b. RS 6.000.00 (seis mil reais), no El<m<nl(l de Despesa 3J90.39-
Ou1n's Strviços .X TC"TC~ros - Pcs.scxa Jurldica. ~r.a custeio do 
Audlio Tnrnspoote, sendo: 
h. t 50% no valor de RS 3.000,00 (Ires mil reais), no Programa ~c 
Trabaloo 02.243.0213.2171.0000 - Fundo de Apoio ao Juizado da 
fnflncia e do Juventude. ~009NE I QQ, d< 26102:2009. 
b 2. SO~. no valor de RS 3.000,00 (trt. mil ruis), no Prog"'ma de 
Trnboloo 28.846.0197.2546.0000 - Fundo de Manutcnç:lo e 
RC':Ipor<Uoamento dn Justiça. 2009NEI98, de 26/0212009. 
c RS b. 7Sti.OO (seis mil, so:tc'Centos e cinqucnta reai5), no Eleonent<o 
de Despesa 3390 .. 19- Outrus Serviços de Tcn:eiros . Pessoo Juridica. ll'"" custeio J.1 Contrihuiçao Institucional, sendo: 
c. l 50% no •ator ~. RS 3.375,00 (Ir« mil, treza1tos e S<lenta e cinco 
reais). no Programo de Trabolho 02.243.0213.2771.0000 Fundo de 
Apoio ao Juiloldo da lnBnr:ia e da Juventude, 200'1NE201. do: 
26.'()2'2009. 
c 2. 5~~ no valor de RS 3.375,00 (tres mil, trcuntos e setenta e cinco 
reais). no Programa de Tnlbolloo 28.846.0197.25-16.0000 - Fundo de 
Manutaoç-:io • Reaparclhomcroto da Justiço, · 2009NE200. de 
26:021200'1. 
VI - DO FUND.'>MENTD LEGAL: 
Artigos 205 e 227 da Constituição Federal: Art igo 12, § 4' da 
Constituiçiio do l!stado do Aonopi: ~i Complementar n• I OI, tlc 04 
ole ""'iodo 1000; Lei n.' 4.320, de I 1 de março de 1964; ~i n• 
6.494. de 07 de tlc.emboo de 1977: ~i n• 11.788, de 25.09.2008. 
Aotigo 4 " da Lei n• 8.069•90. 13 de julho de 1990; ~i ' 8.666, de 
21 dcjunhode 1993: Lcin•9J dc20dedezanbro h: Processo 
Ad1nínisarativo n"OUU86012009-

EXTRArO DO TER~IO nr. OOAÇÁO 

I - INSTRII~If.VI'O PRINCIPAL: 
'l'<rm oo de Dnaçlo n. 009!2009-T JAP 

li • PARTES DA AÇ,\0 CONTKJ\'I'liAL: 
OOAOOR: TRIBUNAL DE J USTIÇA DO t:S'Ii\00 OOAo\lAPÁ 
DONATÁRIA: PREFEITURA Ml'NICII'AL DE CIJTIAS 

O presente Instrumento tem por ubjcto transferir do palrim(lnio do 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA IX) ESTADO DO /\MAPA, como 
.tlQAI2Q.R, pata o património da PIUJ ' IiiTURA MIJNICIP"l DF. 
CUTIAS, \:omo ~. ll posse c dnminH'I dns matai .. i..'( 
claosificndos como insen-i•·eis/irreeupcrhcis pelo OOAOOR, 
de~cri1os no Anexo I. 

IV. FliNDAMENTO LEGAL: 
Artigo 17, lnctSo 11, alln<a "a" do 
19'13, e nlteroçOes: Decreto Federa 
1990: P.A n' I 539/2()()1) - SG. 
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EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 111"027/lOO'-TJAP 

I· INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
CONTRA TO N" 02712006--TJAP 
11- PARTES DA AÇÃO COM'RATUAL: 
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
CONTRATADA: BIOGENETICS TECNOLOGIA MOLECULAR 
LTDA. 
111- OBJETO: O p~ente Termo Aditivo tem por objeto prorrogor a 
•·igêncio do Contraio n• 027n006-TJAP, po< uon pcrfodo de 02 (doU) 
meses. visando a possibilidade de reajuste dos voko<es eontnl3~. 
IV- VIGÊNCIA E PRORROCAÇAO: Pelo Pf"'cnte Termo Aditivo 
a vogtncoa du Contoato n• 02712006-TJAP foca prorrogoda pelo 
periodo de 02 (doi•) meses, contados lk..QJ ~!luluil 
fk.lOQ2. podendo ser ruditada ate o limite de 60 (sessenta) meses. 
nus termos da legislação vigent<. 
V- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa doprneroteAditivo 
est.\ estimada em RS 15.073,34 (qlllnze mil, 1tloata t trêro reata e 
lrinta e quarro rttttl\-os), do orçamentu do Tribunal de Justiça. sob 
o código n• 02.122.0216.2653.0000 - Manutençlo de Serviços 
Administruti\'\lS, Elemento de Despesa 3390.39 - Serviço.• de 
Terceiros Pes.«>a Juridica, 2009NE222, de 27..0212009. 
VI • PUNDAMENTO LEGAL: lei Complcmen~ar n• 
mnio de 2000: lei n• 4.320, d< 17 de março de I. 
Inciso 11. ~i n" 8.666. de 21 ' unho de 1993, 
9.M8.'<)8; Clausula Terceira Contnoto 

Processo n"010.479 -DCITJAP. 

EXTRA TO 00 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVt NIO 
N'004n008-TJAP 

I - INSTRUMEM'O PRINCIPAL: 
CONVÊNIO N"004.'2008-TJAP 
li-PARTES: 
- TRIBUNAL llE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DA AMAWNIA 
(FACULDADE SEAMA) 
111- DO OBJETO: 
O pt<Sente Tenno Aditivo tem por obje~o poonogar • vig<ncia do 
Convtnio n"00412008-TJAP. por onois 12 (doze) mcacs. 
IV- DA VIGÊNCIA: 
O preseoto lnstNmcnto foca pronogado pelo perlodo de 12 (doze) 
meses, contlldos de OI de.,.,(<> de 1909 o 28 ole fe...-dro de 2010, 
podendo sof11:r nov-JS prorrogações mediante aditarroenos ate o limite 
de 60 (sessenta) meses. conform< dÍspOe o artiao S7, inciso 11, da lei 
n• 8.611&'9.1 c altenções posleriOO<S. • 
V - CLÁUSULA SEX'TA- DA DOTAÇÃO ORÇAMEM'ARL\: 
As despesas docorten~n do pr<:seote lrutrwnento, no valor total de RS 
91.200,00 (novento e 11111 mll < duzutos r'tlis), conaio à co111a do 
Orçamento do TIAP, da seguinte fonna : 
a) Paou o <xereicio 2009 foca emp<nhado o \'Olor de RS 76.000,10 
(sclenta e aels mil reais), 111 Ativi<Wie sob o código 
02.122.0216.2653.0000 - ManotençAo de Serviçoo AdrniDiçtrativos, 
Natureza de o....,.,. 3390.36- Outros S<rviço.< de Tereeiros- P"-'SSft 
Flsico, conforme Nota de empenho n• 21 612009, de 27/0212009: 
b) Para o exo:n:icio 2010, serà empenhado o valor de RS 15.200,00 
(qulnzt n<il e d~&Untos r<au), após a publicação da l..ci Orçamentária 
Anual- LOA/2010. 
VI - FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei Coonplem<ntar n' I OI, de 04 de ln3io de 2000; lei n' 4.320, tlc 17 
de março de 19M: lei n• 6.494, de 07 de dezembro de 1977; 
"nigo 57, onciso 11, da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1.993, c 
all<n>çõo:• postcrioo,.; Artigo 82, da lei n• 9.394, de 20 de dezanboo 
de 1996: Decreto n• 87A97, de 18 de agosto de 1982. com as 
alterações dos Dccrelos n"s 89.467, de 21 de IIW'ÇO de 1984 c 2.080, 
de 26 ole novembro de I QQ6: lnotruçâo Normoti n• 00 li200S-
ClABiPRESfrJAP. altcnod.1 pd struçi<t No va n• 02712006-
GABiPRES e lnstruçio No ri' 03 OABiPRES: 
Pro<es.<o Administnttivo n" 00137 -DG. 

1\l.oc:api--AP, 27 de dt%009 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO AlliTIVO AO COM' RATO 
N·os•nooa-TJAP 

l - INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
CONTRATO 1'1"051/2008-TJAP 
11 - PARTES DA AÇÃO CONTRATUAL: 
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
COM'RATADA: AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA 
LTDA. 
111 -OBJETO: O pr<:sente Termo Aditivo tem por objeto rd 
o C~• ma de Dcsemlonlso Finaneeiro do Contrato n• OS I 
TJAP. 
IV- FUNDAMENTO LEGAL: 
maio de 2000; lei n• 4.320, de I 
de 21 de junl'<l de 1993. e ab~ 
TJAP, Proceno Administr"tivo n" 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
COM'RATO PÚBLICO 

I . JNSTRUIIIENTO PRINCIPAL: 
CONTRATO 1'1"040.'2008-TJAP 
11 - PARTES OA AÇÃO CONTRATUAL: 
CONTRATAM'! : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
CONTR,.\TADA: B.M.R. EMPRI!ENDIMENTOS LTDA. 
111-0BJtTO: 
• PronM>ver o acréscimo quantitaaivo do Comr;~to n" 0401200S... TJAr, 
no pen:entu•l de Stl"lo pora Rcforraa da RocWioda ,.. Juiz e 
Fórum c 11,0S~ó para Con•lrll(.lo oú wbsta(io; 
• Pmrmaar o PfUO de conekulo do obro refennJe ao Con<.ato n• 
04012008-TJAP. po< 15 (<ll!inzc) dias, ••e<andi>-se o támino poru o 
dia 281()2/2009, confonne 'Ordem de Sc"·iç.> rtfonooubda. 
IV· VICÊI'<CIA: 
A ""Ce,'IC ~' deste Contra'o ~;, tJc: 134 (~eau. e tri•t• e quarn.) 
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diu conH<ud,·os, conmdoo d~ .lLik...J!utvbro de 11108 a ~ 
ltur.àouk.J~. confom>< Onkm <lc S<ro-,ço, com valicbdc c 
eftcicia lcpl apus a puhlicaçAo do SC\1 <xlralu no Diório Ofldal do 
E111do. podendo ser prom>gndo mediante termo achtivo , n~ tennos 
previstos na legislação a n vigor. 
V · VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
A dc:sp<Sol oo presenle Tetmo Adirivo, oo \'Olor de RS 89.581~'4 
(oitut• e nove mJI, qulnhtnfot ~ oilcnt• e "m rub t dnquc-nta t 
quatro ctntavos), estâ a cargo do Orçt mento do TJAP po.rn 2009 no 
elconcn1o on;amcnúrio 4490 SI - Obo~s c lnslabçõcs, do Programa 
de Tmbalho n• 02Jl6Ul007.1003.0000 - Ampliação e Melhoria do 
f.<P,1ÇO Físico do TJAP. 
\'1 • F\!NDAMENTO LEG.\1.: 
Lei C'omplemcnur n• I OI . <k 04 <k nooio de 2000; L<i n• 4.) 20. de 
17 de onan;n <k 196-1; L<o o• M.bMI'I3 e aha aç.lcs posl<riO«:<; 
Cláu.<ula Terceira (00 PRAZO DE ECUÇÀO DA OBRA) < 
Clóusula 0u.11or« (00 AUMEN OU SUPRESSÃO OOS 
SERVIÇOS) do Conll:>to n• 012008-TJAP; Procesm 
Adoninosrr.tivo n"003160t'2008-SG. 

RatiOto nos tu nus da l .ti 

JIISTIFICATIVA '' 01112011'1 C'I.C/TJAP 

PKOCF.'lSOADMI!\ISTRATI\'0 : N' 006101200\1-SG 
ASSl!NTO: I 'FXIGIBILIOADI' IIC'ITATORIA 
OBJElO: PRF:STAÇÁO Dt: St:R\'IÇO DE RE\'IS..\0 
ORRICATÓRIA I'KEVENTIV.~ E COKRL' IWA NO \'EICliLO 
)IARC.A MITSliBISIII 
FliNDAME'ITAÇÁO LEGAL: Anig" 2~ d3 Lei n' 8.666193. etom 

r<daçllo do Lei n' Y.64!VQR. 
AO.IIIOICAT.-'RIO: AMi\I'TO A \I:\ PÁ Al TUMÓVI:IS I.Til:\ 
VALOR TOTAl .: RS6.000,011 (Sris milrrah). 

E•ed<tlli"l"'n Stnkor Prnid .. l<, 

Pn:tcndc csca Corte dt Jusllça paccunr com as empresa_., .-\MAt rTO 
AMi\I'Á .~ IITOMÓ\'EIS LTIM, CNPJ. (MFI I"• 
0~.8JO.IJ9/IIOOI·IJ, •isando o prc!taçâo dos serviço; de revrs&o 
ubngatóf'llt preventiva c conctiva no veicula marca mirsubishi, 
modelo I. 200, Ploca NEN 0256. pa'4 " exercido de 200\1. nn ,·alor 
global de 1\S 6.000 (Seis mi l rcoosJ. 

A i'Jouta Assessoria Jurídica da Olretoron Grrol, nl:lnrli:sluu-se pela 
Conlrataçilu Direta d3 empresa A'·IAIITO Al.o1APÁ :\lHOMOVEIS 
LTO-\, funclamcntandn sua <kcisllo no anoJo 25 dJ )..,. <k Locitar;ilcs 
c Corurato Adm1mW.t1ivos em " lgor (Lt l Federal n.'' 8.6(,f)..q_l e 
lll<rJ~ôcs). o qual estabel= 

''An 2S. E inc'<lgh·d u hcitaç~o quando hou~cr im•iahilldadc & 
<nmpei!Ç<Io. 

Justiftea·s.: a l'oolrataçào da empresa afllc au (;.,to de a <.'illprcsa 
AMi\UTO AMAPÁ AUTOMÓVEIS LTUA. ><r a co~essoonároa 
autO<i7adn no ~>lado do Amapá pelo fabricanl< MITSIJnl~ l l l. " 
l'\."'.tlt1ar o ser.· iço. 

Ad t.Jnc rnudo, \'crifiC<J. • .;e, in casu, que rorram a1c:ndidos lOdos os 
rtqUIS I1os legais c factua1s halizadon:s da tt('âo admams:tnlll\rH em 
pauta. I ai" como· a razlo da escolha do c\C\:utantc e a JUSt if•cat•va dv 
prc<o Dai conclui1Jnos que o contrnt!IÇIIo sub exame enquadra-se. 
perfeitamente, na hopót<sc de INEXIC.IRILinADE LICITATÚRIA, 
insculprda n,, a~igo 2 ~ da L<r F'ed<ral n.• K.6{1fu<l.l c aheroções 

Pelo evposto, para salvaguardar "" in lercsses dn Admrnislraçllo 
dc:Stc rribunal. c demonstrada a hipótc~ 1ndtJc:ntc dtS-In açao. 
submetemos a prescn1c Ju.~tiflcativa à aprec1açlo c homologac;Ju de 

Vns.':1 F.xc:cl~neia, ao mesmo tempo em que ~licitamos a SUà 

publicaçao na lmprenca Ofocial, para que !>< compra o disposto no 
an igo 26, da leo de locoloçôcs e C'on1ra1 os rm vtaor, condi~-.!<> <k 
clidtlll deslc ato 

Macopo-AP. 02 dr onarço ~. 2009. 

ANTERO U . ..S.õA~ M-\CIIADO 

·Prtsldcntt da C'~ r. rm txtr<l<ío-

JIISTIFI('ATI\'A N' 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N" 00061 112009-SG 
ASSl1NTO: fN EXIülOIUOM)F. LICITATÓRIA 
ORJF:TO: PRESTAÇÃO DF. SERVIÇOS DE RI:VISÀO 
OURKii\TÓRIA DOS VI:ÍCULOS MODF.I.OS Ul\0 MILl E FIRC 
FLEX [ IINO Mil LE ECO:-IOMY. MARCA FIAT. 
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fl iNDAMC.'ITA('ÁO Lt:GAL: Anil" 2~ . caput, d3 l..:o n• 
8 6ó61\13. com r<~-jo da Ler n' 9 64&/'IR 
ADJUDICATÁRIOS: BETRAL VEICULOS ITOA 
VALOR TO I'AL: RS 16.000.00 fdezrueis mil ruis). 

Pre:tend;: CSI3 Corte de Justiço poctuar com ll empresa 8[TRAL 
VEICIILOS lTilA. C'l\J (MF'l n' 34.861.979/0001·29 visondo a 
prrSiaç.'\o d( scr,·eços lJc re:vístkl gcrftl obrigat6oa pcnôdi~a. prcvisra 
no manuol dos vctculos. nurc• FIAT. onodclos UNO MlllE FIRF. 
FLCX F. IINO MI LL~ t t'ONOMY. placas NER 7424. NF.S QQ59, 
Nf.S 9RS9 e NE~ 984Q para o <><7<icio <k 2009, no valor de RS 
16.000,00 (d ... unis mil rcail), 

l evando em t.>nt3 qu• a empresa BETRAl VEICtiLO!> LTOA t 
a itn1ca empresa autllfizad3 a ,..rulnr ass•stêncut lêcn1ca a..~ vticukls 
modelos UNO MILI.f f-IR E FLEX E Ul\0 MILLE F.('Q'IOMY no 
perfOdo de garantia e tenCo em \'iSta a ncccss•dadc de te-.tlizar a 
rcvh Oo gculil nos vclculos de pmprkdodt do TnbunaJ. optou-se: fXl' 
elegê-la odjlldicat:irio da prcsc.nk: ju>tilic:Ui~a. 

A Ooul• Assessoria Jurld·co da Drrctoria (irral. manifestou-se pela 
C'oolroloçlo Dircl3 da empresa BETKAL VEiC:III.OS I.TD:I., 
fundamenlondo sua dccislo r.o unigo 25, eapul, da Let de Liciluções 
c C:on1r:11o Admontslroti'os em vigor (Lei Fedetal n.• 8.666193 e 
•lrer:>Ço\a), o qunl estabcke<. 

"Att 25· ( inexigível B ltcottÇao quar><I<J hO<!V<r invooboltdadc de 
coonpctoçoo·· 

Ad hunc modo, \'Cntic~Hs-e, 1n eru:u, qu~ foram atendi~ rodos os 
rcqu~IIOS lc~Ç311 ~ tac.tuais bali7adorU da 8Çf.o admini~lrativn em 
llJUIA, I AIS comô s rallo da c:soolha do t:.lecutant..: c a JUSI iricativa do 
preço Dai conclu•rmos qu~ a controtnçM sub exame enquadra-M;. 
r«fcitamc:ntc, na h>pórcsc d' INEXIGIRII.IOAOE' I.ICIT.\TÓRIA, 
itl>culpodo no anigo 25, c apul , da Lco Federal n • 8 ~) e 
l llcrtiÇo->s. 

Ptlo uposto. para .QI\aguardar os ultCfC:SSC~ da AdministraçAo 
d<.-ste Tnbun~l. c drmon~:rada 11 hipótC'Se mc idcntc desta açilo, 
\Uhmclcmos a pu:scn1c Ju.,titicau'o A apn:c taçlo c homolog~ de 
VrKSa Exceltncta. ao m~mu ttmpo em que solicitt~tnt...i!r' a su:. 
poblic;,çêo na lmp1cnsa Olk1a l. para que se cumpra o d1~posto no 
ano~u 26. da Lei de Licotaç!'>c., < C'oolr3101 en> vogor. oondoçlo de 
dicáciu deste ato. 

lkl. ANTf.RO MA ~11\<:IIAOO 
• P~drnlc d• c; JAP, <OI u<rdcio. 

Morap•·Al', Ol~r rçn dr2009. 

-- - - -- - -- - - - --

J llSTIFICATI\'A ~· Oll!l 

PROCESSO AO.\Ih"'I~TRATIVO: !\• 00845412008-SG 
ASSI':'o!TO: DISP[NSABILIO.\Df. I.IC'ITATÓRIA 
OIIJF:TO: AQl iiSICÁO DE COMBIISTIVf.IS PARA 4 TENDER 
A FHOTA llE Vf: ICIILOS AIIT0)10TORF'$ llA ÇQ,\IARC.-\ 
DE SERRA 00 NAVIO, DliRANT[ O EXtRC:fCIO nr. 1009. 
Fl NIJi\ .\IEVTAÇ:i.O LEGAL: i\Jtrgo 24. IV. da lc> o' R 66N9.l, 
com rcdaçào da Ld n• Q.64&198. 
AIJJIIDIC.\TÁRIO: C:. PF:NANTE LTD,\ . 
VALOR TOTAL: RS 4.07~.00 (Quatro mil t s.leala r cinco rea i<l 

t.:ucltntíuimo Stnhor Prtshkntt. 

Pretende CSie Cone de )..,riça pactuar com crnpr<u C.Pl;:--1,\NTE 
I.TI) i\, C.'i.P.J :-~· 06.925.'1911101101 ·~~. vísando o fomecimcn lo de 
cumhu.litivcis (g.1Solma comum e 61cu ..Jicscl comum) p:vn atender a 
ftola d< \e lculo< oficoais li di1p0soçllo da Comarca de Serro do Navio. 
dumnte o cxcrd c•tt de 2009. no valor de 4.075.00 (Quatn• mil e 
SCtenta C ClllCO reais). 

Justifica-S<. a preseutc cootrataçôlo. considerando que em regular 
procedimento llcitatório para lkfUISIÇáo de: combuslh•cis, na 
modalidade de Preglo n~ 02'.1/2008-CLCfT JAP, nao c .. nparec<u 
nenhuma empresa ao cenarnc. i.ucrcssado no LOTE VIII , lendo o 
licnaç.lo •id.> declarada dcs.:rto pora o refendo IOic, confunnc oopio 
da Ata d3 Scssâo do dia 27 ele no\·embro do ano de 200K. CI"IMSI:inlc <In 
PI'OC\.'SSO Admontw ativo n• 869612008-SG, S<ndo qu< • rojo 

regularrL1(10 do fomccunenlo dn< coonbusrlveis, em 1crnpo hábil, 
po<knl pre)udocar o andamenlu da.< ali' ida<ks jumdicionais da 
Comarca de Serro do Navoo 

A c:scolh3 d3 adjudieo~àrio. deve--se ao làto de a cmprtsa t$tllr 
dc:v 1d.~rncntc hiJbil irnda ao obieto oontratac.lo. pcKI\Ulndn os meios 
nc<.:ess3noo;; ao fornecinlenl o dos produtus. t<~):.altc:-St, rur <lfKlrtuno, 
que ô) pre-ÇO!!. pmrmstos pela ,.\djudicllttma. esrlo compaJ ivtiS com us 
prah<':i(k)S no mcn:adu. 

Asstnt "iugerimos a VosS3 E~cclmcia a ContraL:tÇào OirL't a rxtS 
termos do artiFO 24. onchu V, da Lei n' 8 666193 c all<rdç<ks. 
oonfom"' redaçõc> abaoxo· 

" A ff. U. t disfl'!tUiw/ o lidtoçlo: 
... omlnb 
V . quondo trio tllà4dire~r~ i~t~eressiMIM 4/iritoç.., ""''riDI' t n ta, 

}&Uti/irfMIDIWiflt, 1140 pw:kr KT r~pdÜifl u-m pr~Mil.l) pilfll e 
Adm//lhuor6tJ, fftfJrflidft, MSit tAlO, I-&f CDIU6(/In 
pne.uobcluo/tüa. 

Svbrc u terna. ao;;..;,im nos Cf'lsinn o Douto J~c UIJsscs Jacohy 
Fenmndes. In: Conlrat•çi<>Dirrt• S.m l.kllaçlo. Edilora Brasília 
Juridiu, 5' Edlçlo: 

" EJto hip6U:., dt 1/<llllr<Jo, r~Ur~Mtt t:tlf/Mm/ntH/4 « &ltaçlo 
dtUrta ou ftrJCII.t<oda, ,_ o h/p61n' do ltrtbo 1111trriDr, 
lg11olm<nlt e.dgt u llltrtdi-fflo « "fMbiiM '"" .,. q1111tt """ 
pot/tfd .,, /qililfl<ltlil G <O-f* fim& 

S4otln: 
o) ocorrlnd• tk lidtor60 ..,rlor: 
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b) IIIUIIKill rk iem~; 
q <Ücti rk pnju/zll ctJnll:kti~"" rk~~~ alllfttiiiUo 

pdo thlfUHal«twre-«~ /iclt~o; 
ti) ~hab/1/tlilhlk pnfMir.• wwdil~IIH ~ rllr.to: 
' ) -'"'~'"' dtJs N>ttdif(wJ ofmtld<u M fito ~otrowotdrio 

afllltrlot•. 

Pdo exposto, e demonmadn as hipóteses inci<kntes deste Ato 
Administrnli\'O, cntllminhmnos a presente JustHiclilive parJ n devida 
ratifica~tOO de Vossu F.xct!Cncia, bt.:m &.:onlU a '\ua puh1icaçllu no 
Di~roo Oficial dn E<tado. rara cumrrimento do do<po<to "'' 1\Jtign 26 
da L <i n' 8.666193 c alterações, 

t.t~Ktlp6-AI'; 01*1*1009. 
ANTF:RO DA , •\t IAC.IIAOO 

• Prnidu1< da C: L~ • tm utrckiu • 

PROCESSO .•\DMI:'ii~TIVO: N' 00848S/200K·SG 
ASSIIN fO: OISPENSABILID.\IlF. LI CITATÓRIA 
ODJETO: AQliSIÇÀO OE <:miBIISTIVF.IS PARA ATEI"DER 
A FROTA DE VEIClJLOSI\L'I'OMOTORE.'i llA COMARCA DE 
(;AL<:OENF:. OIIRAJ'Io'TE O EXERCI('IO Ot: 200'1. 
fl" OMIENTAÇÁO I,F.GAI.: Anogo 24. IV, da Lco n• g,666193. 
com rcdaçlo da Lei n' 9.648JVR. 
AOJ IIDICATÁRIO: EXPEDITO F. SILVA. 
VALOR TOTAL: RS 13.750,00 (Trnt ,.il, settttntot e <ioqDrnta 
reais) 

Ex<tltnlb.'IÍIItO Senhor Prtsideot<. 

Pretende esta Co~c <k JuSiiça P""1uar cnm empresa EXPEDITO t: 
SILVA, C.~.P.J N" 14.!inJ2.VOOOl-l-l, •isando o fornecimento de 
combustfvcis (gasolina comum) r:ua al<nder o frota de veiculos 
~fldais O disposiçao da Comarca <k Calçocnc. durante o e<ercicio de 
200Q. no valor de RS 13.750,00 (Trezr mil, J<ttcnl"" e rinqknta 
ruis) ' 

Just rfica-s.: a prescnLc contrnfaçâo, constderando que em tC{!ular 
procedimento licica.tório 1"11'3 aquis~Ao de combu:s.th·cis, na 
modalidade de Pregao n' 029/2008-<:LC/TJi\P, nloo compareceu 
nenhuma empresa ao c:ettam<:, mr."rtssada no UlTE IX lendo a 
)i<:itaçao srdo declarada tlesena para o referido lote. confunnc c6pia d3 
Ata da Scss5<> do dia 27 de no•embro do ano de 200M. ""'-'-arate dn 
Processo AdminoMrativo n' 869612008-SG, sendo que: a nlo 
r<(tUiarizaçlo do fomeci111C!ntn dos comboslfvcis, em l<nlpo hábil, 
podcr6 prejudicar o .,damenlo das atlvidndcs j urisdicionais da 
C'omnrco de Calçoenc. 

'' escolha dn adjodrcatária, de•e-sc ao rato <k a cmprc:s;~ estar 
de\·idam<nle habilitada oo objeto conlrattodo, J><'ISS<Iiodo us meios 
ncc.:ssériM uu fornecimento dos prod1nos. Ressalte-se. por opor1uno. 
que os pr<ÇO< propostO> pela Adjudicatâria. es110 contpati..:is com os 
p<aLicados no mercado. 

Assur\ su,cnmos a \bisa Exc:A:~ncia a Coo!Riaçllo Direla nos 
temtos do artigo 24, rnciso V, da lei n• 1.666193 e alterações, 
conforme redaç.)cs obaixo. 

"Art. U. t dispttUht/olkiloçlo: 
... omíssl$ 
V· t•IIIHio Mllr> «ttdirltlt fnltr'tSSMIM rl/idblçltf IUiktiM t t.11D, 

)Msii/ICGIÜuWitU, trio flllt/tr Str ftp«ii/11 Uffl pu)11/;o JNitrl G 

Adflt/nbtrll('lo, ~ ... ,..,. raso. 1< drn a coltdi~'lltJ 

pruJI®tlmtiAJ. 
Sobre o lema, assim nos msina o DoU lO Jor~e Ulis.scs Jacob} 

Fernandes. In: C:n•tnolaçiO lllrrla Setn Urllaçllo, t:ditun Bnsnla 
Jurfdica, s• Ed~lu: 

• EJ111 /UpdttU « rtdlrJI;..,, lillltMw N>t~ rk Ut:ltar~t> 
d~ff• 011 frat:t131-, .._, • ~~~ • /trdso lllflttitN; 
/gilfM-t tx/rt O - fk rfqMlútos Stffl 0$ ll"flh UO 
podtrd su ltriu-d<l • tl)nlra/açlu dirtUI. 

SIDnn: 
•J «<rrhltla dt licit•çiD •nurior: 
b) oMSi ncio dt lffltfflisMos; 
~) risro « pn)Mflll Cfll«<trltAdo "" tk_<l.._fllt """"'lllfld;, 

ptlo tklttora dtctHrttrlt do pqxuu Udltlf.rio; 
1(1 evitdilitliJM ~ prt}llizo llftdi•IW NHtlrotllflo lir.to; 

') """"'"'"""' fiM ~ f/trNdtJs rro 010 ~ 
alfltrlor ... 

Pelo ~posiO. < derroomiT.oda a< hop61eses incidenles deste AIO 
Administrativo. cncarninlllmos a presc:nl< Juslificaliva pm a devida 
rattliCIIÇioo ele Vossa t:•cdQiciJt. bem cumu • sua puhlicaçao no 
Diário Ofocial do Esrado, para cumpumcniO do di'JlO!'tn oo Arti!IO 26 
da Lei n• 8.666193 e olteraçOes, 

Macopj-AP, 12 ele •ifrço dt . 

ANTERO DA ACUADO 

• Pruidenk da C • rra ntrcldo -

JUSTIFICAliVA I"' 019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
AS.~lii'>TO: INDENIZAÇÃO 
OIIJt.T O: PRE.'ITAÇAO DE SERVIÇO DE COIIIUNIC.\ÇÃO 
o[ DA 6os cuNKSl 
RNOA.\lt:.VTM; .4.0 LEGAL: M . 60. Parigrafo Único. cic An. 
59, Par6&rafo Único, da Lei n• 8.666193. c.•m n:oiaçj<> da l.ei n• 
9114!V'lR __ 



Macapá, 05.03.2009 

ADJl:OICATÁ!liO: TELF.MAR NORTE LESTE SIA 
VALOR TOTAL: RS 16.47S.28 (O~t<s<tis mil. quatrowllos r 
setenta e oito rní~ f \'lnte. oito rtnta,·os) 

Extd~nll~símn Sfnhor f'rtsidcnte. 

Tratam os prcsc:nle!. aulU'\ elo pngnmento dos "·alan:s dc,·u.!<J a tituk1 
~' inden ir.-lÇ~O ~ Empresa TELEMAR NORTE LE~ TE SI A. 011'.1 
N" JJ.OOO.II810001-79, referente ã pC<'Sia\·ào do <erviço de 
comunicaçlo de dados (link~} circuito da coman:a de M:Jt:arâ ~ 
Comarcn do interior. no mCs de juneiro, conforme Nota HsL:ul d~.: 
nUmero 50115"15, cnca11ado 3s lls. 04 c OS dos presemes o.utos. 
devidamente cenificadas, no \'ator RS 16.47H.2K (Duesscis mil. 
quatroc~ntus t !ritttnta e oiro ruis t \'i.att oito ctntavos). 

A Douta As~cs.'l.nria .luridicn do Diretoria Geral. manitl.~ton·se nos 
seguintes termos .. Assim ;:nh:ndemos que a ciradn relação ~ nula 
conforme dispõe a Lei de Licitaç~ c Contratos Administrali\IOS em 
\·igor. Scnâo \'Cjilnlos: 

Art.60. Os conlrJht'\ c seus aditMlCntos serão laYra..Ju~ n.:L' 
repaniçOe:; interessadas. as Quais manter~ arQui\'t' cronológico do!-. 
s~:us autógrafos e rcgtstro ststcrn:.it it..-o dn !'cu I.'Xfr:lh•. sah't\ os 
rclati.,os a Uircum reais sobre tmóvc1s, que se ti.•rmal{7am por 
instn•mento lavrado -:m cant'w"in lle notas. de: tudo junrandu·s~.:" cúpt<J 
no procc~so que lhe deu ongcm. 
Parâgr~fu Unko. F. nulo e de neuhum cfcitu l) Qlntrato \'crbal com a 

Admmtsllaçao, !'lal'w'o o de pequenas compras I.Jr: prumo pag;:uncnto. 
nssim ~ntendtdas aqucla.(í, de va lor n::'lo superior s S% (cincu pm 
ct:nlo}dn limite est:lbelecido no art. 23. incl'\(l ll. aline:. ":t'' desta Lei. · 
ICit~ em regime de adinmnmcnto.'' 

A douta :\s~c~~riu Jurldicn e"põc. ainda. .. .. ~::tr:tell!ri7.adn n 
nulid;,dc, o serviço fora dCii'-·ctmcntc prestado, no'lo podendo a 
Administraç<1o valer~sc de ath•idac.Je particulnr sem a devida 
rclrlbui~:lo. Ponanto, resta a mesma o l.lcvcr de indcní1ar n empresa 
J>(:lo serviço prc:stadu cunslnnte da Nota Fiscal c:ncanada nm :IUI.~. i'l 
lu7 do que dispô~.; o artlgn 59, Parágrafo ÚnicC"I. se~ui111c: 

Art . .f9. A d"·lnroçdo dt nuliduJr du conllutn udministmtlvo OJUrtl 

rnruuti~·amclflt lttf'tdindo os rfdtus jun'tlit:o.r qut' flr, 
ordinariam~ntc. df!'·eria produzir, albu di daro,utitttir t>.f jú 
produzjd()S. 

Parágrufu únil'o. A nulfdad~ n6o t:r:ouuo u Aúmillú,'fruc4o ún 
dtvtr dt indtnhul o c:untratadn peln qut ~~lt hout•tr t:rtt'utmlu utt: 
a duto em qut tia for dtclaradu c ptJr tJutru\· prt'jui"z,os ur.:ularnrt!ntt 
comprm·ado)·, contanto qur ntlo /lu stjn inrputúw:l, promu1•rndn-w: 
a respotrs11büidurl~ dt.• quon 1/tt. dtu rousa. " 

1\d hunc n1odo. \'Ctifica-sc. in ca.'\u, que fnrom alendidu.i lt"~dl~ os 
rcquisitt" h.:~us c factuais balizadon:-s da açàn adminis trativ:. em 
pauta, ta1s como: a exccrcionalidade da prcslaç.ào l.lus St:r'\oiçns. :. 
ra.z.'lo da escolha da IOmeccdnra e a justificativO: do prc;;u. Dai 
conduimu.lS que a contratr.ção sub exame cnquadra·~C. j):rfciwmcm.:. 
~· hipót<sc uc 1:-IDENIZAÇ . .i.O, inseulpidn rio arll g<• 60. Parngrafo> 
Unico, çíc rut!go 59, parágrafo Unico d:t L~i Federal n'' 1>.6(>6/9) ( 
alteraç&~. 

Pelo exposto. para salvaguardar os inr.:rcsscs Ja /nhniui .. uaç:lo 
deste Tribunal, c dcmon$tral.la a hipt\tese inctde11tc dC'-13 ;t~;illl . 
submetemos a prtScnte Justilicaliva ã apn:daçãn e homolngaç.-\o d~..· 
Vo!isa l:.,cclc?ncia. ao mesmo (Cmpo cnl qu( sul ici1amos :1 su:1 
publicação na Imprensa Ofi~.:ii11. para que st cu111pra o dt sp~·~tu no 
artigo Ui. da Lei de L1C1taçõcs c Contraws c!m \· igM. cond1 .;i\o tk 
clic3cia deste ato 

Maupà-AP. Ol Lle 1n:an;u dt 2009. 

Ratilito nos tcrmus lla. tti 

JUSTIFICATIVA N" 02012 
PROCESSoADMtNtl>TRATt\'0 N": 971201!8-SG 
ASSllNTO: DISPENSA OI LIDA DF: UCITATÓRIA 
ADJIJDICAT,\RIA: :\-IO~TE & FILIIOS I Til.-\ 
OBJETO: ··oRNECIME:-.,·o DE COMOI!STIVF.L PARA 
ATENDlR AO BARCO MOTOR JUSTIÇ,\ VEM ,\ BORDO. 
FlNDAMENTAÇ,\0 I.EG.-\L: Art. l~. Inciso V, ~a Lri n" 8.666. 
de 2tl0619l. rono rtd1çlo da Lri n' 9.(t4Ji , dt 27/05~)8. 
VALOR GLOBAL: RS 52.072,00 (Cinqutnlll t dni< mil r srttnt• 
t dui!J reai~j. 

E.rrt>ltnli$$/mo ScnllfJr Dcl·cmbargadnr PrtshlenU: 

rrctcndc esta Cone de Justiça pactuar com a cmprc..li:J MONTE & 
FILHOS • LTDA, C:NPJ (MF) n• 1~-~72.8J8/(JI)()I-64, rcfcr.-nte 
referente a contratação do l'umt:~:imenro p.1rcelndo de ... 200 (Quatro 
mil e du1.ent~) htros de c,asohna comum. 14.000 tOurnorze mi l) litros 
de óleo dicsd, Jl2 (Trezentos c doze) l itrn~ de i\leo 2T c 260 
(Duzcmos c sessenta) litrns <k óleo SAE- 40. para atender ao Ootn:;o 
ao f!nrco Motor '" TRIBUNA. Jl!STIÇ 11 VEM i\ HORUü'". durante 
a~ Jomnda.s do Juiz.sdo Fluv ia I hinc:ranlc, durante o cxercicio de 
201)Ç, no valor unitârio dt" R$ 2,b6 (dm~ rcai ~ c sc.sscnta c S4;1S 
centnos). RS 2.29 (Doi~ reais e vinte e no.,·c c..'\:tllavus), RS 20.00 
tVin1e rea1s) c RS 10,00 (Dez. reais}, por lttro, r..:spcctivamt:ntc. 
lotolizando, RS 52.072.00 (Cinquento r dois mil r stlc11ta r dois 
rui!l). 

Jusltfica-sc H presente conuatnçâo, considerando "'uc em regular 
procedin•cnto licilctlôriu parn aquisiçao dos refcndos l"Ombustivci:--. na 
modalidade de Prcr.ão n• 03012008-TJAP. noo compar<>ceu nenhuma 
empresa em participar do certame. tcndtl a licitaç:\o sido dt:c:larada 
deS(rt._ cunforme rtgistrado na i\ta da Scssilo ~u dia vinto e dois de 
no\'cmbro dt! duls mil c oito, con~tante do Processo Administr.divn n° 
869712008-SG. sendu que a n:l<> rtgularizaçAo do lomccmlcntu ~os 
combus ti'"·t is , em tempo hãhi l. px.l(r:i prejudicnr o antJamento das 
aliviu:wesjuri!<dicioMis do Juizado ltin<;rante rlu\"ial 

A escolha da adjudiealôtia, dt>e--sc ao foto de a empn: !<:l e<tâ 
dc,·idamcntc: habiJilada oo ohjero contrntado, possuindo os meil)~ 
nc:cessi\rios ao forneci1ncmo dr)S produtos. Ressalfc·sc, por oportuno. 
que os rreços proposlos pela Adjudicalâria, C!'t;\o compati\·tis com (.\5 

pndícados no mercado. 
Assim. sugcrin~ a Vossa Exccléncia a Ccntrataç&o lJin.:ta nrx 

lr:rmos do arti(!O 24. inciMl V, da Lei n~:~ 8.666.193 e alterações. 
confom\e ratnçOcs abaixo: 

" Att. 14. É dlrpt~ a/lc/15!!!_:_ .----

(DIÁRIO OFICIAL) 

... t1missis 
Jl. q11undu n4u t1C11úirrm inJerasados à lidJuçiJI1 QJ1tuior r tJta. 

ju.stificDdamtn(~. n4o pMdu str ttprtida stm prtjui:.IJ poro u 
Aihlúlf!srraç6o, lrlart/úlas, antt caso, todas a.s rondlçae$ 
pue~tubcl«.idus.. 

Sobre o tema, assim nos ensina o L>outo Jorge Ulisses Jacoby 
fernál\des. in: Conrralaçlo Oirtta St'm Li~ihtç-J.o. EditorA Hrssílla 
.lurldic•. ~· F.diçAo: 

'" Esta hipórts< 11< lit:itaçrlo. tanrb<m cognominall• llt licilltfrlo 
tkst.nu ou ftii~SSadQ, ronw a hipdtt:st do inciso anJerlor, 
ípalm~nl.t exigi o aundinunw dt ttqub·itos sem os quais ndo 
podtrJ Jtr l~ilimuda u cunlrá/uçdu dirt!llL. 

Sdo tlts: 
•J o<OTrtncla lk lkiloçiJIJ anrtrloT; 
hJ auslncÍiz de interessados: 
c) risco dt prtjul.zo caradtriuzdo ou dtlftll.SilldamcnJt auntA!nJIUiu 

ptla dtnrnra dttorrtnrt de pTO«SSo lkltllfdrio; 
d) cvirubili.Wtk dt pnjul:o mtdúJNt <YIIItroraçAo diura; 
t) rnanuttnçDo das rondiçiln oftnada.s no mo convocaJ6rio 

anttrlor ... 
Pelo exp<"'l.'\to, e demon!:itr:lda as hipóteses incid.:ntes desre Ato 

Adnnnistrati\'u, cnc.,minhamos a rresente Ju~tificali'ia parJ a devida 
ratilil-.at;ào dl~ Vossa Exe~;lência, bem t:umu a su~ publical(àt> no 
Oi;irio Oficial do Estndo, para cumprimento do dispos1o no Ar1igo 26 
~a l.c1 n• 8.666/'l) t aheraç<'les, 

TVRMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

11 ADITAMENTO PAUTA DE JULGAMENTOS 
261/2009 

O Excelentissimo Senhor Juiz CONSTANTINO A. TORK 
BRAHUNA. Presidente da Colenda Turma Recursal. faz ciente 
a todos os interessados a aos que virem o presente EDITAL. 
ou dele conhecimento liverem, que no dia 13 março 2009. 
sexta-feira, ~s 09:00 horas. ou em sessao ordinária 
subsequente. na sede do ANEXO DO FÓRUM 
DESEMBARGADOR LEAL DE MIRA. realizar-se-á a 107° 
Sessão Extraordinária. para julgamenlo dos processos abaixo 
relacionados. em cuja ocasião ocorrerá a publicação dos 
acórdãos decorrentes dos julgamentos nela proferidos 

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA 083/2008 
Origem: SECRETARIA DA TURMA RECURSAL 
lmpetranle: UNIMED MACAPA COOP. DE TRABALHO 
MEDICO 
Advogados: JANAINA FERREIRA PAOILLA 240372-0ABISP 
Autoridade Coalora: MM-' JUIZA PRYSCYLLA DA SILVA 
PEIXOTO 
Relator: PETRUS SOARES AZEVEDO 

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA 086/2008 
Origem· SECRETARIA DA TURMA RECURSAL 
Impetrante: UNIBANCO- UNIÂO DE BANCOS BRASILEIROS 
S/ A 
Advogados: FRANCISCO OTAVIO PALHETA JUNIOR 12722· 
OABIAP 
Autoridade Coatora: MM. JUIZA DE DIREITO SRA. SUELI 
PEREIRA PINI 
Relator: PETRUS SOARES AZEVEDO 

Maca pá, 04 de març~ .de 2009 

Celso P'into'Faria Junior 
<, Chefe de Secretaria 

TRIBUNAL PLENO 

ATA DA 271' SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 
DEZOITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E NOVE. 

Ás oito horas e quarenta e oito minutos. presentes os 
Excclentis,imos Senhores Desembargadores AGOSTINO 
SILVÉRIO (Prcsiden1e), DÓGLAS EVANGELISTA, MÂR10 
GURTYEV. GILBERTO PINHEIRO. LUIZ CARLOS, 
CARMO ANTÕNIO, EDINARDO SOUZA e RAIMUNDO 
V ALES, bem como o Procurador de Justiça. Doutor M6.rcio 
Augusto Alves. Ausente juslificadarrn:nle o Desembargador 
MELLO CASTRO. Após a aprovação, por unanimidade, da ala 
da última Sessão Ordinãria, foram julgados os seguintes 
processos: 

MANDADO DE SE!üi..RANCA N' l~ 
lmpetrlllltes: Andreson Maxson de Lima Andrade ·e outro 
Advogado: Manoel da Costa Maciel 
lnfonnante: Prefeito Municipal de Vitória do Jari 
Relator :" Desembargador Carmo Antônio 

DECISÃO: "O Pleno do Egrtgio Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá, a unanimidade, conheceu dos M101dados de 
Segurança e, no mérito, após o voto do Relator concedendo a 
Ordem. acompanhado pelo Vogais, Desembargadores 
Edinardo Souza, Raimundo Vales, Dôglas Evangelista c Mário 
Gurtyev. pediu viS1a o Desembargador Gilberto Pinheiro. 
Antecipou o voto, o Desembargador Lui1. Carlos 
acompanhando o Relator." 

MANDADO DE..StG.V~ÇA.!!" .LJ6ll/2009. 
Impetrantes: Solange Sacramento Costa e outro 
Advogado: Manoel da Costa Maciel 
lnfonnantc: Prefeito Municipal de Vitória do Jari 
Relutor: Desembargador Carmo Antônio 

DECISÃO: "O Pleno do Eg.rigio Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá, l unonimidadc, conheceu dos Mondados de 
Segurança e, no mtrito, após o voto do Relator ooncc:dendo a 
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Ordem, acompanhado pclo Vogais, Desembargadores 
Edinardo Souza. Raimundo Vales, Dôglas Evangelista e Mário 
Gurtyev, pediu vista o Desembargador Gilberto Pinheiro. 
Antecipou o voto, o Desembargador Luiz Carlos 
acompanhando o Relator." 

MANDADO DE SEGURANÇA N~í 
Impetrante: Edinalva da Silva Mousinho 
Advogado: Manoel da Costa Maciel 
Informante: Prefeito Municipal de Vitória do Jari 
Relator: l.>esembargador Carmo Antônio 

DECISÃO: "O Plc:no do Egrtgio Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapã, à unanimidade, conhe~u dos MIIJldHdos de 
Segurança e, no mérito, após o voto do Relator concedendu a 
Ordem, acompanhado pelo Vogais, Desembargador~s 

Edinardo Souza, Raimundo Vales, Dõglas Evangelista e Mário 
Gurtyev, pediu vista o Desembargador Gilberto Pinheiro. 
Antecipou o voto, o Desembargador Luiz Carlos 
acompanhando o Relator." 

MMiMQO DE SEGURANCA N' J.J62aOQ9 

Impetrantes: 
Advogado: 
lnfonnante: 

Maria lima Ramalho Borges e outnt 
Manoel da Costa Maciel 

Relator: 
Prefeito Municipal de Vitória do Jari 
Desembargador Carmo Antõ~io 

DECISÃO: "O Pl~no do Egrtgio Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá, à unanimidade, conheceu dos MIUldados de 
Segurança e, no mérito, após o valo do Relator con~-edendo a 
Ordem, acompanhado pelo Vogais, lksembar&~~don:s 
Edinardo Souza, Raimundo Vales, Dôglas Evangelista e Mário 
Gurtyev, pediu vista o Dcscmbatllador Gilberto Pinheiro; 
Antecipou o voto, o Desembargador Luiz Carlos 
awmpanllando o Relator." 

MAM!ADO DE SEGUAAI'tÇA N" I~ 

Impetrantes: Mareio Luis Sousa da Silva e outros 
Advogado: Manoel da Costa Maciel 
lnfonnante: Prefeito Municipal de Vitória do Jari 
Relator: Desembargador Carmo Antônio 

DECISÃO: "O Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Eslado do Amapá, à unanimidade, conheceu dos Mandados de 
Segurança e, no mérito. após o voto do Relator concedendo a 
Ordem, acompanhado pelo Vogais, Desembargadores 
Edinardo Souza, Raimundo Vales, Dôgii'S Evangelista e Mário 
Uurtyev, pediu vista o Desembargador Gilberto Pinheiro. 
Antecipou o voto, o Desembargador Luiz Carlos 
acompanhando o Relator." 

A_GRAYQ_ID:GIMENTAL NO MANDADO DE 
~ÇA N' L3SS/2002 

Agravante: Anlõnio Carlos da Silva Nogueira 
Advogado: Fernando Antônio Aires 
Relator: Desembargador Carmo Ãntônio 

DECISÃO: O Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Amnpé, por maioria, conheceu do Recurso como Agravo 
Regimental, vencidos os Desembargadores Márin Uurtyev c 
Gill>t:rto Pinheiro que o recebiam como Embwgos de 
Dccluraçao e, no mérito, à unanimidade, negou provimento ao 
Agravo nos tennos dos votos proferidos." 

MANDADO DE !iUI.l.J.MNÇA N' I,JZJaOOI 
lmpetranle: 
Advogado: 

Jost Hilmo Haas 
José Hilmo llaas 

Informante: Prcsidenlc do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapã 

Relalor: Desembargador Dôglas Evangelista 

DECISÃO: "Mandado de Segurança conhecido à 
- unanimidade. Após o voto do Relator denegando a Segurança, 

pediu vista o Oesembargador Mário Gutyev." 

lmpetranlc: 
Advogado: 

Benedito <.:am::n< Dllhiu 
Rogério Santos Vilhcna 

Informante: Secretário de Estado da AdminiSitaç!o do 
Estado do Amapá 

Relator: Desembargador Luiz Carlos 

!.!):;~I SÃO: "retirado de pauta a pedido do Relator." 

MANDADO DE SEGURANÇA.JII' J ,~•tSI1lll!B. 

Impetrante: Anderson Carvalho Junior 
Advogado: Gilberto Carvalho Junior 
lnfonnante: Prefeito do Município de Vitória do Jari 
Relator: Desembargador Raimundo Vales 

Dt:CISÀQ: "O Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá, à unanimidade. conheceu e denegou a 
Ordem, nos tennos do voto do eminen1e Relator." 

· Nada mais havendo, foi ~n~' às nove horas 
e viole c nove minutos . Eu, Jost llamiU11Ci Mendes 
da Rocha, Diretor da Sccretari do Tribunal Iene, lavrei a 
presente ata, que vai por 
Excclentlssimo Senhor 
Tribunal Pleno. 

TRIBUNAL PLENO 

assinada pelo 
Presidcnlc do 

MANDADO DE SEGURANÇA N.• 
0000 li R-06.2009.8.03.0000 
IMPETRANTES: EDNEUSA LEÃO DA SI LV A E OUTROS 
ADVOGADO: MANOEL DA COSTA MACIEL 
INFORMANTE: MUNICII'IO DE VITÓRIA DO JARi 
RELATOR: DES. MELLO CASTRO 



Macapá, 05.03.2009 

Trata-se de Mandado de Segurança, com rcdidn de 
liminar, imre<rado por EDNEUSA LEÃO SILVA, JOSÉ 
ADAILSOl\ LIMA DA SILVA; EDEILSON DOS SANTOS 
NASCIMENTO; NATANAEL DOS SANTOS MENDES: 
MARCELA CLÁUDIA CAMPOS DA SILVA; SIDNEY DA 
SILVA SANTOS; SEBASTIANA SERRÀO CORR~A; 
ROBERSON RAMOS TAVARES DA SILVA c RAIMUNOA 
LÚCIA CRAVEIRO BARBOSA contra ato tido ror ilegal 
praticado relo PR EFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA 
DO JARi que, atrovés do Decreto n• 16109-GAB PM V J, 
exonerou os impcrr.mh:s dos cargos efetivo~ de "Professor 
Educação Bi<ica OI (Professor de I' a 4' Série)· Nivelll.fé<Jio" 
ao argumento de que extrapolavam o número d~ vagas 
pennitidas pelo Ediml de n• ()() 112007. contribuindo parJ 
elevar a~ dcspc..:u~ com pessoal acima do limite c~labelccido 
pela Lei de Responsabilidades Fiscais. 

Sustentam os impetrantes. em SÍI11C~>C, que r~mlm 
aprovados em concurso público para o rrecnchimentn de 
cargos cfctiv<,. de "Professor Educação Básica OI (Profe-ssor 
de I' a 4' séries) · Nível Médio" cujo edital oferecia. 
inicialmente, 80 (oitenta) vaga<. 

Aduzcm que após a dcsisténóa de 3~ (rrinra c cinco) 
convocados na primeira chamada c t.liantc.:: da premente 
necessitbde ele profissionais rlll m:lgistério nn Município. 
foram os impetrantes. em março de 200R. nomeados e 
empossados nos referidos cargos pam a zona ruml do 
município, confonne docrc10s de nomcaçõc~ acostados :.i 
inicial. 

Alegam que mesmo em estágio prohar,·,no. for.un 
surpreendidos pelo Decreto Municipal n• 016 de 30 d~ J•neiro 
de 2009 anulando os t~-m1os de nomeação e posse dos 
impetrontes. com a única finalid•de de titvorecer "pessoas 
desqualificadas·· (sic) atra,,.é" de contrato adminis1rarivo, raz.ào 
porque aduzcm ser o ato ikgal e contr.írio ao direito (sic). 

Prosseguiram argumentando que não houve 
extrapolação no número de convocados para o cargo de 
professor. mesmo porque O!; que tomaram pos...-.c a partir t.Jo 
número oitenta foram designados pam a Zona Ruml do 
Municipio, vagas essa.li que, antcrionncntc, 1..'Tam prtcnchidas 
por contratos adrninistrativos cancelados, inclusive~ por 
recomendação do Ministério Público Estadual. 

Discorncndo sobre a ilc:g•lidade do Decreto 
questionado e apregoando a lt:galidadc de suas nom~çõcs <JUC, 
segundo os impctrant~. encontram-se anulmlas por atitude 
arbi trária c pnlitica do Prefeito Municipal, concluern por 
requerer o conhecimento do mandamus e 3 com;es.'\ào de 
liminar determinando a imediata cassaçiin do ato tido por 
ilegal, mantendo-os nos te$pOCtivos cargos para os quais foram 
nomeados~ bem como o pogamcnco da remuneração relotivn ao 
período em que estiverem afastados. confinnando-sc, no 
mériw, a decisão liminar. 

Requerem, ainda, a notificac;ãu c.Ja autoridat.Jc cuawnt 
J><1ra prestar infonnaçôt.'S no prazo legal, instruindo o pedido 
com os documentos de f. 12 a I 09 dos autos. 

Este o relatório. 

Examino nesta oponunidadc apenas o' pedido de 
liminar. 

Pretendem os impetrantes a concessão liminar da 
segur.Jnt;a para suspender os efeitos do ato administrativo -
Oecreto Municipal n• O 16i0? · que anulou suas nomcaçõc:o c 
flO""C:S nos cargos efetivos de "Proti:ssor Educação Básica OI 
( 1• a 4' série)" dos quadros de Professores do Município de 
Vitória do Jari. 

Destarte:' conquanto nessa opununidadc se tenho 
arena.< umn análise perfunctórias dos autos, de: plausibilidade 
do juizo. os documentos con!;tantes nos autos comprovam, 
inequivocamente, que os impetr::mtes forf.lm aprovados em 
concurso público para os cargos de Professor da Educaçiio 
Basica OI • Nível Médio · scnd,, devidamente in•·esridos nos 
respecrivos cargos através das nomc::açbcs c rcnnos de posse de 
f 2916 7 dos autos. 

Nesse contcxi01 incontro\"crSo :,ê me apresenta o fato 
de que os impetrantes fomm originariamente investidos nos 
cargos efetivos para os quais prcst::tram o concurso público. 
estando em gozo do "período de prova" exigível para a 
estabilidade decorrente do an. 45 da Constituição Federal, 
cnnsuhstanciando os termos de posse c os cfeti vos exercícios 
nos cargos de Professor Educação Básica I, :llo j uridicu 
pcrt<:ito, cuja rt:vogi1çào ou anulação não pode se dar, em lt:~t:, 
por simples dec-reto do Poder Executivo Municipal, senão 
dcrois de oponunizad• a ampla dtfcsa c o contradi tório aos 
!'oervidorcs atingidos, ussente que é no colendo Supçrior 
Tribunal de Justiça o entendimento de que "Em se trJtando de 
exoneração de servidor público que <c encontra em est<igio 
probatório, não se apresenta necessário prévio processo 
administrndvo disciplinar. No entanto, dêvt:m-lhc ser 
assegurados os princírios da ampla defes<t do 
contraditório" (STJ- RMS 24602 I MG · Rei. Ministro 
ARNALDO ESTEVE$ LIMA · DJc O 111212008). 

Nesse mesmo sentido: 

A ex.meraçiio de servidor público efetivo, em estágio 
probatório, indc,.,nde de processo administrativo, sendo 
imprescindível, dostane, o exercício do direito à ampla defesa, 
como esrécie de procedimento sumário Precedentes (STJ · 
AgRg no RMS 16546 / SP · Rei. Ministro PAULO MEDINA · 
DJ 20102/2006 p. 361) 

E. ainda: 

uos savidon:s públicos concurs.'ldos. nomeados. 
émpossados c que estejam em e>ràgio probatório não podem 
ser C:\Oncrados em ratão de anulação de concurso púbHco sem 
que lhes seja assegurada a observância dus principias 
consti tucionais da ampla defesa do contr~\litório~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Precedente:.". (STJ • RE•p 623027 I MA · Rei. Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA· DJ 05112/2005). 

De outm pane, não se ignora que a AdministrJçiio 
Pública rem o poder de anular seus próprios aros. de oficio, 
quando '-ivados de ilegalidade, conforme .:ntendimcnto 
cnnsubstnnciado no cnunci•do sumular n• 4 73 do Supremo 
Tribunal Federal. Todavia, u possibilidade de revisão de seus 
próprios aros quandn viciados ou por conveniência c 
oportunidade não :t auroriza a desconsiderar siruações 
constituida.s que rcpcrcuwm no ãmbÍhl dos in1crcsses 
individuais dos administrados sem a obscrvãncia do devido 
processo legal . 

Assim. não é licito ao ente público desconsiderar o 
aro de rm~o:~ e o efetivo cxcrcicin das funcõcs por pane c.lo~ 

impctrantt:S há ciuasc um ano que. mesmo aprovados em 
concu,.,;o público promo\'ido pela própria Admini•truçào 
Municipal, fonun sumariamente e~eonerndos sem que lhes 
t0sst'1l1 gar.sntidos o contraditório e.u ampln dctCsa através de 
rroccdimento administrativo válido. 

Com esses fundamentos, c na esteira dos precedente' 
col•ciooados do Superior Trihunal de Justiça. concedo em 
p;u1e a liminar pleiteada ape-nas para suspender os efeitos do 
Ot.-creto Municipal n~' OtNOQ, expedido pela Prcfcitur.t 
Municipal de Vitória do Jari. mantendo os impetrantes nos 
cargos para os quais foram cmpossuclos até o julgamento final 
deste Mandado de Segurança, ra1.ão r orquc dctennino: 

a) Notifique-se a d. Autoridade Coawm para que. no 
praJ.o legal. preste us infOrmações que julgar o~,_n_u_n'-''"-· ---

c) Intime-se. pessoalmente, o Doutor Procurador 
Geral do Município de Vitória do Jari , por simetria aos termos 
dn art. JQ da Lei. N.• 10910104, para conhecimento desta 
decisão. 

Justiç: •. 
d) Ap6s, ouça-se a douta Procuradoria Geral de 

Publique-se. Cite>-SC. Intime-se. Cumpra-se. 

Macnpá, 26 de Fevereiro de 2009. 

Dcs. Honildo Amaral de M~llo Castro Rw 
José ltamaraci~J Rocha 
Diretor da SccÍ1;(PÇJ <(o Tribunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO Df. SEGURANÇA N.• 
0000 119-S8.2009.8.03.(K)()() 
IMPETRANTES: RAIMUNDA VIEIRA DE LIMA E 
OUTROS 
ADVOGADO: MANOEL DA COSTA MACIEL. 
INFORMANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA. DO JARÍ 
RELATOR: DES. MELLO CASTRO 

TrJta-sc de Mandado de Segur.mça, com pedido de 
liminar. impetrado por RAIMUNDA VIEIRA DE LIMA: 
MANOEL. MONTEIRO BARRETO; MARIA DE JESUS 
RODRIGUES; EULINA DE SOUSA SILVA; MOISÉS DE 
SOUSA DOS SANTOS: ELIANA SILVA LIMA; MARCOS 
RICARDO SANTOS DA SILVA: NAZARENO DO 
NASCIMENTO BARRIGA; REGIANE MAGNO c 
MARILÉIA DA SILVA PINHEIRO contra ato tido por ilegal 
praticado peln PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA 
DO JARI que, através do Decreto n• 16109-GAB I'MVJ, 
exonerou os impetr3ntes dos cargos etetivos de "Profcotsor 
Educação Basica OI (Professor de I' a 4' Série) • Nível 
Médio" ao argumento de que extrnpolavam o número de vaga.• 
rennitidas pelo Edit<tl de n• 00112007. contribuindo para 
clc\'ar "' despesas com pessoul acima do limite e"Stahelccido 
pcb l.ei de: Responsabilidades Fiscais. 

Sustt:ntam os impetrantes. em síntese, que foram 
aprovados em concurso pUblico para o preenchimento de 
cargos efetivos de ''Professor Educação Básic-d O I (Pmfessor 
de I' a 4' series) . Nível Médio" cujo edital oferecia, 
in icialnu!nl~ RO (oitenta) vugas. 

Adut.t.1n que DflÓS a desistência de 35 (trinta c cinco) 
convocados na rrimeirJ chamada e diante da premente 
necessidade de profissionais do magistério no Município, 
fornm os impetrantes, em março de 2008, nomeados c 
empossados nos referidos cargos parn u zona rural do 
município. confonne decreto~ de nome.oçõcs acostados à 
inicial. 

Alegam que me:ono em estágio probatório, foram 
surpreendidos pelo Decreto Municipal n• 0 16 de 30 de Janeiro 
de 200? anulando os tcnnos de nomeação e posse dos 
impetrantes, com a única finalidade de favorecei' "pessoas 
desqualificadas" (sic) atrnvés de contrato administrativo. razão 
porque aduzcm ser o ato il~gal e contrário ao direito (sic). 

Prosseguiram argumentando que não houve 
extrapolaçào no número de convocados parJ o cargo de 
professor, mesmo porque os que tomaram po~e a partir do 
número oiten!a foram designados para a Zona Rural do 
Município, vagas essas que, anteriormente, eram preenchidas 
por contratos administrativos cancelados, inclusive, por 
recomendação do Ministério Público Estadual. 

Discorrendo sohrc a ilc-galid;uk do Decreto 
quL'Stionado c apregoando a legal idade de suas nomeações 
que, segundo os impetrJntes, enconlram-sc anuladas por 
atitude arbitrária c política do Prefeito Municipal, concluem 
por requerer o conhecimento do rnandamus e a concessão de 
liminar determinando a imediata cas.'\8çãn do ato tido por 
ilegal. mantendo...os nos respectivo!; cargos para os quais 
for.om nooncuuos, bem como o pagamento da nemuncração 
relativa ao periodo em que estiverem afastados, confirmando· 
se, no mérito, a dcx:isão liminar. 

Requ''''"'· ainda, u not ificoção da autorida<k, 

Pág. 14 

coatora ram prestar informações no prazo legal, instruindo o 
pedido com os documentos de f. 12 a 114 dos autos. 

Este o nelatório. 

Examino nesta oponunidadc apenas o pedido de 
liminar. 

Pretendem os imretrantes a concessão liminar da 
segurança para susrendcr os efeitos do ato administrativo . 
Decreto Municipal n• 016109 . que anulou suas nomeações e 
posses nos cargos efetivos de "Professor Educação Bãsica O I 

(I' a 4' série)" dos quadros de Professor<-s do i'y1unicipio de 
Vitória do Jari. 

Dcstanc, conquanto nessa oportunidade se tenha 
apenus uma análise perfunt1úrins dos autos. de plausibilidade 
du juízo, os documcnlos t:onstantes nos autos comprovam, 
intXJuivocamcnrc, que os impetrantes foram aprovados em 
concurso público para os cargos de Professor da Educação 
Básica OI · Nivcl Médio · sendo devidamente investidos. no• 
respectivos cargos através das nomeações c termos de posse de 
f. 15171 dos autos. 

Nesse contexto. incontroverso se me apresenta o 
faro de que os impetrantes foram originariamente investidos 
nos cargos efetivos para os quais prestaram o concurso 
público, estando em g<T~O do "periodu de prova" exiglvel para 
a estabilidade dccorl'tttte do an. 45 da Constituiçiio Federal, 
consubstanciando os tcnnos de posse c us efetivos exercidos 
nos cargos de Professor Educação Básica I, ato jurídico 
perfeito. cuja revogação ou anulação não pode se dar, em tese, 
por simples d~-creto do Poder Executivo Municipal, senão 
depois de oportuni7.ada a ampla defesa e o contraditório aos 
servidores atingidos, assente que é no colendo Superior 
Tribunal de Justiça o entendimento de que "Em se tratando de 
exoneração de servidor público que se encontra em estágio 
probatório, não se ;lprcsenta necessário prévio processo 
administrativo disciplinai. No entanto, devem-lhe ser 
assegurados ns pnncopoos da ampla defesa c du 
contraditório" (STJ- RMS 24602 I MG .. Rei. Ministro 
ARNALDO ESTEV ES LIMA· DJeOf/12/2008). 

Nesse mesmo sentido: 

A exoneração de servidor público efetivo, ém 
esragoo probatório, independe de processo administrativo, 
sendo imprescindlvcl, destarte, o exercício do direito à arnpla 
defesa. como esflécic de procedimento sumluio. Prcccdcntes. 
(STJ • AgRg no RMS 1654ó I SP . Rei. Ministro PAULO 
MEDINA· DJ 20/02i2006 p. 361) 

E. ainda: 

"Os scrvidore.• públ icos concursados. nomeados, 
empossados c que estejam em estágio probatório não podem 
ser exonerados em razão de anulação de concurw público sem 
que lhes seja assegurada a observãncia dos principias 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 
Precedentes". (STJ - REsp 623027 I MA • Rei. Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA· DJ 05/1212005). 

De outril pane, não se ignora que a Administração 
Pública rem o poder de anular seus próprios atos, de oficio, 
quando eivados de ilegalidade. conforme entendimento 
consubstanciado no enunciado sumular n• 473 do Suprema 
Tribunal Ftxleral. Todavia, a possibilidade de revisão de seus 
rróprios atos quando viciados ou por conveniência e 
oronunidadc niio a autoriza a desconsiderar situações 
constituídas que repercutam n<.· âmhito dos inh:resses 
individuais dos administrados sem a observância do devido 
processo legal. 

Assim, não é lícito ao ente público desconsiderar o 
ato de rosse c o Lfetivo exercício das funções por parte dos 
impetrantes há quase um ano que. mesmo aprovados em 
concurso público promovido pela própria Administração 
Municipal, foram sumoriamenre exonerados sem que lhes 
fossem garantidos o contraditório e a ampla defesa através de 
procedimento administrativo válido. 

Com esse5 fundamentos, e na esteira dos 
pnccederttes colacionados do Superior Tribunal de Justiça, 
concedo em J><'lrte a liminar pleiteada apenas para .<uspcoder os 
efeitos do Decreto Municipal n• 01 6/09, exfledido pela 
Prefeiturd Municipal de Vitória do Jari. mantendo os 
impetrantc'S nos cal'gos para os quais foram empossados ate o 
julgamento final deste Mandado de Segurança, razão porque 
dctcnninu: 

a) Nofiliqué-sea-d. Autonda<r~'õàlora para que. no 
prazo legal. preste as informoçõc:s que julgar oportuna,. 

c) lntime>-se, pessoalmente, o Doutor l' rocurador 
Geral do Municlpio de Vitória do Jari, por simetria aos termos 
do an. 19 da Lei. N.• I O. 91 0104, para conhecimento desta 
decisão. 

Justiça. 
d) Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de 

Publique-se. Cite-se. lntime>-se. Cumpra-se. 

Macapá, 26 de Fevereiro de 2009. 

Dcs. Honildo Amaral de Mello Castro 
Relator 

José ltam -~· Rocha 

Diretor da S~~o Tribunal Pleno 
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Aut. coatorJ: Prefeito do·Municipio de Vitoria do Jari 
Relator. Desembargador Raimundo Vales 

"DECISÃO 

Vi.stusctc. 

VICENTE AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA. 
identificado na iniCJaJ. alraVC.'\ U~ advogado, impetrou 
Mandado de Segurança. cnm e.•prcsso pedido de liminar. 
contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO OE VITÓRIA 
DO JARI, nus tcnnos da Lei n• 1.553151. 

Alegou, ~111 síntese, que fni aprovado em concurso púhlico 
realizado pela Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. parn 
ocupar o cargo de Professor Educaçlo Básica 11 - História, 
e que, inv~-stido no seu cargo a partir de março de 2008, 
passou <J regularmente exercer suns atividades na Secretaria 
Municipal de Educação· "ma urbnna. 

Contudo, fora surpreendido pelo Decreto n' 016/2009. de 
30 de janeiro úe 2009, que tomou nulos o Decretos de 
Nomeação e I'I:Spectivo Tenno de Posse do impelrnnte, 
demitindo-o o;umariamente do <ervico púhlico municir•al. 
inobstante Sl,npre desempenhar suas funçlk"'S com afinco c 
zelo. 

Acrescentou, ainda, que a motivação da autoridude 
impetrada. ao expedir o rnc'flcionado decreto de anulaçuo, teria 
sido o excesso de nomeações de concursnJos pelo gestor 
municipal anterior, extrapolando o limite legal parn 
contrntação de pessoal. 

No entanto -- acresct:n1ou - todos os contmtados estariam 
dentro do li mil< previsto no edital do concurso. embora tenha 
o imparnnt~ sido convocado em segunda chamada. face a 
desistt:ncin de vários concursados convocados em rrimcira 
miio. o que lhe garantiria rt:elass1ficnção. 

Por fim, aduziu que a demissão sumária não fora precedida 
de regular proccsw administrativo que asscgu r~ts.sc uo 
impetrante o dirçito :\ nmpla dcfc.<a c contraditório. dai a 
ilegalidade do ato perpctrndo pelo gestor municipal. 

Por essas razões, requere~• o impetrante a conccs.<io de 
liminar para dctl!nninar a 14imedíata cassaç4n Jo ato ilegal, 
mantendo o impetrante no exercido ejcJi•·o J e seu trabalho, 
no m esmo cargo que ocupa••a, hem com o u pagam ento de 
sua remuneração durante todo n período em que estel•t 
afastado". 

No mento, pcdirnm pela concossão em definitivo da 
segurança "no .{cntido de manter a liminar porventura 
concedida ••. 

Postulou. também, pela concec<sào do beneficio da 
gratuidade de justiça ou pagarno:nto de custas no fi nal do 
processo. 

A inicial veio instruída, com procuração judicial, cópias de 
documentos pessoais, do Decreto de Nomcaçiio e Termo de 
Posse do impetrante, do Edital do concurso, da Listagem 
Geral - resultado do concurso publico. do Edital de 
Convocação, do Decre:o n• 016/2009-GAB/ PMVJ c seus 

anexos. (f. I 0/4 7). 

É o relatório. Passo a examinar apeno< o pt"dido liminur. 

Insurge-se o impetrante oontra ato praticado pelo Prefeito do 
Município de Vitória do Jari. sustentando que fora 
sumariamente demitido de seu cargo de profes•or sem que 
houvesse a instauração de regular procedimento 
administrativo parn tanto, garantindo-lhe o exercício do ampla 
defesa e do contraditório, conforme di>posiçüo do próprio 
texto com;tirucion::~l brasileiro. 

An31isando os requisitos uutoriutdores â concessão de 
medida.< de urg~cia. vislumbro presentes o fumus boni iuris c 
o pcriculun in mora na hipótese deduzida nos autos. Explico. 

E que à administração publica não é dada a pnssihilidade de 
demitir servidor pühlico (estável ou não} sem que haja a 
instauração de regular procedime-nto administrativo 
disciplinar. justamente rtam garantir.lhe o direito ao c;~~:ercicio 
da ampla defesa e do contraditório, amho• princípios 
consagrndos pele Carta Republicana de 1988. 

Como se ohscrva do> autos, o gestor do Município de 
Vitória do Jari, através do Decreto n• O 16!2009, anulou de 
forma genérica o decreto de nomeação e termo de posse do 
impetrJnte, contudo Sctn que instaurndo pn>ecsso 
udministmtivo com a finalidade de arurar eventual falta 
atribulda aos impetrantes. 

E~ circun5tância. em si rne!.ma. jâ autori7.arin a concessão 
da liminar requerida, ante a ocorrência de Oagrante afronta ã 
garnntia individual do savidor, que há vários meses já se 
encontrava na ativa, frustrand<>-lhe, portanto, justa expectativa 
criada pela própria Administração Municipal, que 
dclihcradamcnte o convocou. porque aprovado em concurso 
público, para assumir o cargo de profc•sor da rede municipal 
de ensino. 

Ademais, o risen iminente de lcsilo ao di rti to do impetrante 
resta evidenciado, pois que a possibilidade de perder a 
remunc:raçio que aufen: pelo exen:icio do cargo de professor, 
impõe a ncec!<sidadc de BOs.:gur•r o status qoo do servidor, 
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vedando que a administrdçiio ptibli(jl ctê:tivc um prejuízo real 
ao seu direito. 

Pt lo exposto, demonstrnda a prcs~-nça dos pressuposto~ 
necessãrios à concessão da medida liminar, defiro-a para 
asscgur•r a pennanência do impetrante VICENTE 
AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA. no exercício elo corgo 
de Prof.,.sor Eduoaçlo Básica 11 - Uiuórl•. do Município 
de Vitória do Jari. garantindo-lhe a percepção da 
correspondente remuneração. inclusive do período de 
afastamento. até a apreciação do mérito do p,..,sente 
mnndamus. 

No<ilique-se a autoridade impetrada dc$ta decisão. 
requisitandt>-lhe informlções, que de\'\.'f'Jo ser pre><tadas no 
prn>o de dez dias. 

Após. ao M inisterio Público deste Grnu para as 
manifestações de seu oficio. 

Defiro a gratuidade judiciária requerida. · 

Publiquc·sc. 

fn timcrn~sc. 

Cumpra-se. 

Macap:í, 02 dt março de 2009. 

(a) llnembugador RAIMUN DO VALES 
Rclat " 

• los< Wí~~~';t 
Din.1or da 

TRIBUNAL PLENO 

."!ANDADO DE SEGURANÇA N• 
0000 12R-50.2009.8.3.0000 

Impetrante-,;: VA~UZA DA SILVA RIBEIRO E 
OUTROS 
Advogado: 
lnfonnantc: 
JAR.Í 

MANOEL DA COSTA MACIEL 
PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 

Relator: Oc.<embargador CARMO ANTÔNIO 

VANLISA DA SILVA RIBEIRO. HILTERLANY 
AGUIAR VILELA, . KEYLA VIEIRA DE SOUSA, 
ROSILENE CARDOSO REBELO LIMA. MANOEL DA 
VERA CRUZ CARDOSO SERRA. NILSON CESAR 011 
SILVA RIDEIRO. Mt\RIA DO SOCORRO PANTOJA 
llALI EIRO, RENATO FROZ DOS SANTOS. ELINAR 
LIMA FERREIRA c IVANETE TAVARES PEREIRA. por 
mdo de advogado, impetraram mandado de segurança, com 
expresso pedido de liminar, contfll uto supostamente iltga! e 
ubusivo praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE 
VITÓRIA DO JARI, que, mediante o Dccrdo Municipal n.• 
016, datado de 30 de janeiro de 2009, tomou nulos os atos de 
nomeação e de posse das impetrant.:s 110 cargo publico de 
Professor Educação !lásica I, n.'Sult:we do Concurso Público 
11.' 001/07-PMVJ. 

Os impetrante~ alegarnm que concorreram ao cMgo 
público acim~ epigrafado. ror ocasião do concurso público 
municipal (Edital n." 00112007), sendo classificados nas 78.', 
79.'. 83.'. ss.•. 87.' , 88. ', 90.'. 92.', 9R.' e 99.' colocações, 
respectivamc.,tc. E qut logo após o rcsultndo do n:lê:rido 
cerume, o M unicipio começou a convocar os primeiro~ 

colocados para nomeação 11 0 cargo de Protessor Educação 
!lasica I, sendo previsto no edital o convocação, a priori, de 
80 (oitenta} rmfessorcs. 

Acrc~ento:mtm que, diante da desistência dr.: 35 
(trinta c cinco} candidatos na primeira chnmndn, houve 
nece<Siúadc de uma segunda convocação, em cujo Edital de 
C.onvocação (n: 0021200&) os seus nomes fornm i~luídos. 
Segundo os impetrnntcs, c.<se edital foi amplruncntc divulga<lo 
c aliKado nos luganes públicos do município, à mingua de 
jornais locais. 

Sustentaram que. depois de providenciarem a 
documentação c<igida. foram investidas nos respectivos 
ca'l!os, em março de 2008, pa<sando a desempenhar suas 
funções em escola.< municipais tanto da zona urbana quanto da 
zona rural. 

Disser.un que desde que assuminun os cargos 
Rcmprc dcst.'•mpcnhnrom seus trabalhos CQm ufim:o e zelo, c 
ainda assim não tiveram seus direitos rcspeitndos pelo gestor 
municipal atual, que resolveu anular ns suas nomeações. para 
contratar administrativamente outras pessoas. 

Aduzirnon que niio houve c.<trupolaçào do número de 
convocados parn os rdt:ridos Cjlrsos, nem e.'"-"-<o de 
professores em uma s.,la de aula, como fez crer a autoridade 
impctrnda. 

Argumt.:nlanun que, desde que tiveram s~..-us Uirt:itos 
vinlados pela decisão da autoridade coat<>rJ, vêm tcnttrndo 
buscar uma solução junto ao gestor n<• Município, mas sequer 
fornm ouvidos, motivo pelu qual resolveram recorrer ao Poder 
Judiciário. 

Asseveraram que o referido ato administrJti,•o 
encontro-se eivado de arbitrnriedadc: c abuso, rnz.'io pela qual 
deve ser cnMiderado invál ido. porquanto emitido em 
dcscompa.c;;so corn as reg:ro~ juridÍCi1S. 

Por fim, depois de discorrerCOl sobre o direito 
liquido e ccrto a ser amparado por esta via e fazerem iocu~ 
à Constituição Federnl e à j urisprudência, rcqucrernon: a) a 
concessão da medida liminar, sem ouvir o outr3 parte, visanckl 
u imediatn cassaçio do ato ilegal, mantcnJo a impetrante no 
exercício efetivo do cargo de vinha ocupando, bem como o 
pagamento de ~uas remuncr:IÇões durante o periotlo em que 
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esteve afastado; b) no mérito. a concessão definitiva da 
segurança. mantendo-se a liminar: c) o beneticio da gratuidade 
judiciário ou, caso não sendo este o entendimento deste 
Tribunal, que as custas sejam pagas ao ftnal. 

Instruiu o pedido com cópia.< dos seguintes 
documentos: a) procurações: b) documentos pessoais: c) 
decretos de nomeação: ti) termos de posse: e) documentos de 
aprcsentaçiio; f) li•tagcm geral do resultado do concurso; g) 
cópia do edital do concurso: h) cópia do edital de convocação 
e: i) Decreto n.• 01612009. (Os. 12/1 14). 

É o rclatono. 

Antes d~ decidir nettea do pedido liminar. 
manifesto-me sobre o pedido de gratuidade: judiciãria ou 
pagamento das custas processuais ao final requerido pelas 
impetrnntes. 

A Lt i n.• 1.060/50 (Lei de Assistência Judiciária} 
prevê, ~m seu an. 2.', parjgrafo único, o conceito de 
noccs.<itado. bastando que o requerente declare sua situação de 
poh=.a legal, paro que, no ausência de prova em contrário, 
seja-lhe garantida a gratuidade judiciária. Esta lei, em seu art. 
4.', § 1.", crigiu em favor do requerente autêntica presunção 
iuris tantum de veracidnde quanto ao conteúdo de sua 
declaração. Confiram-se os referidos di;'J)Ositivos: 

"Ar1. 2.•. Gozarão dos beneficios desta Lei os 
nacionais ou estrnngeiros residentes no pais, que necessitarem 
recorrer à Justiçn penal, civil, militar ou do trabalho. 

Parógrnfo Único · Considcrn·sc neccs.<itado, para os 
fio" legais, todo aquele cujo siruaçio econômica não lhe 
permita pagar as custas do processo e os honorãrios de 
advo~ado. sem oreiuízo do sustento próprio ou da família . 

( ... ) 
Art. 4. 0

• 11 pane gozará dos beneficios da assistência 
judiciãria, mediante simples afim>ação, na própria petição 
inidal, de que não está em condiçõos dt pagar as custas do 
processo e os honorárins de advogado, sem prcjulzo. !Y:Óprio 
ou de·sua família. 

§ I. •. Presume-se pobre, até prova em contrário, 
quem afinnar essa condição nos tamos desta lei, sob pena de 
pagaJOento até o décuplo das custas judiciais." 

No cnso, niio houve essa declaração expn:ssa de 
pobre>.a por pane dos impetrantes que se limitarum n requerer 
diretamente o hcneficio da gratuidade. Não há dados nos autos 
que se possa infc:rir que não dispõem de condições de arcar 
com a.< dc,-pesllS mínimas do processo. De forma que, assim, 
indefiro o pedido de gratuidade judiciária, mas defiro o pleito 
altcrnntivo concernente ao pagamento das despesas 
processuais ao final, en> ra7.ão de tt:rem sido alàstados dos 
cargos públic~ que ocop.1varn. 

Quanto ao pedido liminar, convém esclnrccer que a 
Lei n.• 1.533/50, tm seu un. 7.", 11, exige, para a concessão de 
liminar em Mandado de Scgurnnça, a demonstração de dois 
requisi tos: a} a relevância dos motivos em que se assenb o 
pedido fonnulado na petição inicial · o fumus boni iuris; c b) a 
possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do 
impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mento . o 
periculum in mora. 

Nn caso, os impetrantes comprovarnm que 
paniciparam do concurso púhlico ,..,guiado pelo Edital n.• 
001/2007, concorrendo ao cargo de Professor Educação 
Onsica I, e que foram classificados dentro do limite das v-•gns 
prevista.~ no edital, conforme ofinnaram (fi>. 83184). 

Por outro lado, tamhém provaram que foram 
nomeados pam ocuparem o cargo de Professor Educação 
Básica I, anexando à inicial cópias dos decretos municipais 
que tiveram essa finalidade (Os. 14, 20, 28, 35, 40, 47, 53, 60, 
66 e 70). De igual modo. que tumarnm posse c ,..,ceberam 
apresentação parn cntraf\.m em exercício. Por ultimo, que o 
prefeito municipal, autoridade indigitada coatorn, expediu o 
decreto que anuluu seus atos de pos~e. Ao vejo preenchido o 
primeiro rt:Cluisito- fumus boni iuris. 

O periculum in tn<:>ra, também se: revela patente, uma 
vez que a decisão emanada da autoridade coatora atinge e 
modifica uma situ•ção ap;~rcntemeote estãvcl, desde março de 
2008, re>'Uhante de um concurso público cujo edital data de lO 
de janeiro de 2007. 

Decisão dessa natureza, sem ohserváncia das 
formal idades legais. polencializa a ocnnincia de lc:s.ão, se o.io 
irrcpanivel, pelo menos de di fiei I reparação. É que até mesmo 
o poder discricionário de autotutela da Administrn<;~io Pública 
deve obediência aos principio• c<:>nstitucionnis. O servidor 
público. ainda que cn estágio probatório, mio pode ser 
dcnitido ou exonerado sem observfinda das fom1alidades 
legais. 

Pelo exposto, ante a presença de bis rcqui~itns, 

defiro parcialmente a liminar parn sobrestar os efeitos do 
Decreto Municipal n.• 01612009, determinando que a 
autoridade impetrnda mantenha os impetrantes nos cargos que 
vinham ocupando. sem prejulzo de suas remunerações, ate o 
julgamento defi nitivo deste Mandado de Segurança. 

Dê-se ciéncia dcs,;a decisão à •utoridadc indigit;;da 
coatora, no ca<o, ao Prefeito do Munici(lio de Vitória do Jari, 
notificando-a para prestar informações no pr:~zo lesai. 

Após, & Procuradoria-Gerol de Justiça. 

Macapli, 27 de fc,•crciro de 2009. 

Desembargador CARMO ANTÓNIO 
Relator 
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MANDADO DE 
0000 1 29·35 .2009.~.0000 __ 
lmpctrontcs: WALDIZA 
OUTRA 

SEGURAN(A N° 

AMARAL DA GAMA E 

Advogado: 
lnfom>ante: 
JARi 

MANOEL DA COSTA MACIEL 
PREFEITO MlJNIC:IPAL DF VITÓRIA DO 

Reln10r: D.-s~bargador CARMO A:-..TÓNIO 
WALDIZA AMARAL DA GAMA c NA IDE LIMA 

DO CARMO BASTOS. (!Or m<1o de advogado, impc:tmram 
MandaJo de Segurança. rom expresso pedido de hminor. 
contr• ato supostamente ilegal e nbusovo emanado do 
PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI, que, 
medmnte o Decreto Municipal n.• O 111. da tudo de 30 de 
janc.im de 2009. tomou nulos os ntos de nomt:~~ção e de posse 
das ompctrontcs ao cargo publico de espocialista o:m educação, 
rc.<ultante do Concu...o Público n.• 00 1107·PM V J. 

Alegaram que cuncorreram ao cargo píoblico acima 
epigrafado, por ocasião do <'Oncurso público mumcipal (Edital 
n.' 001.12007). sendo classitlcadas na 7 • c 9.' colocacões. 
respccuvamcntc. E que logo •rü• o resultado ún referido 
certame, n M unicipio comt"ÇÇu a convocar os primeiros sc 1S 
colocados. llrCvt,Jo inicial do edital. 

. Acre"'-'Cntaram que. doant< da desistência de Jlguns 
candtdatos desse grupo de sei~, houve nocessidadc ,Je uma 
segunda convncnç•io. em cujo cdiial (n.• 00212008) "' seus 
nomes foram inclufdos. Scgundcl elas, esse edital foi 
nmplamcntc divulgado e afi xado no, luGai'CS público~ do 
município, :i mingua de jomai~ c de diáril, Jocnis. 

Su!i t-=ntarnm que. dt.TKii~ de providenciarem a 
documcmação exig1da. forarn in"L"':)tldas nos rcspc<.1ivos 

cargos. em março do 2008. pa<sanúo n desempenhar ,uas 
funções na Secretaria Municipal do Euucaçiio, >.ona urbana. 

Disscr•m que desde que aswmimm os cargo• 
sempre desempenharam seus trabalho< com utinco c zelo. 0 

aint~l ~sim n:lo tivernm seus direitos rc$peimdos pelo gcslnr 
mumc1palatual, que resolveu anulnr a~ o;uJ.) nomeações, para 
conrrutnr outra..c~ pessuo1s. 

Adu>.iram que não houve cxtr.1polnção do número 
de convocados para os referidos car~n•. nem exccs.<o de 
professores em uma saln de aula, como fet crer a autoridade 
impetrada. 

Argumentaram que dcsúe que tiveram seus direitos 
violados, pela dcx:isâo da autoridade COUIOrJ, VCtll tentando 
buscar uma snlução junto ao gestor no Municlpio, mas sequer 
fornm ouvtdos. m01ivo pelo qual rcsolvcmm recorrer ao Poder 
Judicit.rio. 

As.scvcrar:l.Jn que o referido 3tu administrativo 
encontra·se eivado de arhitroriedadc c abuso, r:v.ão peln qual 
dcYe ,;cr considerado inv-dlido, porquanto emi tido em 
descompasso com as regras j urídicas. 

l'or IIm. depois de discorrerem sobre o di reito 
líquido e certo a ser ampamdo por esta via c fa.tcrem 
incursões à Constituição Federal e ã juri<prudéncia, 
roqueraam: a) a conccs:~ão d~ medida lirmnar. sem nuvir n 
o utra pane. visando a imedi:.ua cassoçiio do aro ilt:gal. 
mantc:ndo a impetrante no exr::rcicio etCch.o do C3J"'gO <h: vinha 
ocupando, bem como o pagamento de suas rcmuneTações 
durante o perfodo em que esteve afastada; b) nu mérito, a 
concessüo definitiva da scgunmça, mantendo-se a liminar; c) o 
beneficio da gmtuidade jutliciária, ou caso não ~ndo este o 
cntcndintcnto. que as custas sejam pagas ao final. 

Instruiu o pedido com cópias dos seguintes 
ducumentos: a) procurações (fl s. 10 c 17): b) documentt>s 
JleS.<<>ais (tls. I 111 2 c 18119); c) decreto de nomeação (fl. l3). 
d) tt:m1os de posse (Os 14 e 21 ): c) cópia do edital de 
convocação (fls. 24125): I) cópia do edital do concur.n (fi<. 
26139), ~ ) documentOli úe apresentação (fl< 15 c 22); h) 
Decreto n."Oibn009(fls. 40' 54): i) escala de funcionamento 
da unidade em que c>erctam a afivodadc (lls IJ'H2TT: j) alvarã
de licença (11. 16): c k) li<tagem gaal do resultado do 
concurso (11. 23). 

É o relatório. 
Antes de decidir acerca do rc.'<l ido liminar. 

manif~-sto·me sobre o pedido d" gratuidad" j udiciária ou 
pagamcnlo d•s custos processuais ao final requerido pelas 
impetmntes. 

A Lei n.• I .060/50 (Lei de Assistencia Judiciária) 
prevc. em seu art. 2.•, par:igrafo único, o conceito de 
necessitado. ha.<tando que o requ<Tente declare sua situação de 
pobreza legal, pard que, na au.<ência de prova em contrário. 
sc:ja·lhc garantida a graluidade judiciária. Esta lei, em seu an. 
4.". § I .•, crigiu em favor do requer<'Ote autêntica presunção 
iuris lllnlum de veracidade quanto no conteúdo de sua 
dcclarnção. Confiram-se os n:(eriUus dispositivos· 

"Art. 2.•. Gozamo dos benelicios desta Lei os 
nacionais ou eMr.sngciros residentes no pais, que necessitarem 
rccoiTCr à Justiça penal. civil, mil itar ou do trabalho. 

Par.igrafo Único . C'onsidern·se necessitado, para 
os fin s kgai<, todu aquele cuja situaçiio econõmica não lhe 
pcm>ita pagar a. custas do processo c os honorários de 
advngado, s<m prejuízo do sustento próprio oo da tàmilia. 

( ... ) 
An. 4.•. A pane gozar• dos beneficios da 

a.<Sistência judiciária, mediante simples afirmacão, na própria 
petição inicial, de que não cstâ em condições de pagar as 
custas do procosso e os honorários de advogado, sem prejuízo 
próprio ou de sua fumilia. 

1 § t .•. Presume-se pobre. até prova em contrário. 
quem afinnar essa condir;<io nos tt:mlos desta lei. sob pena de 
pagamento até o décuplo da> CU>ta• judiciais ... 

No caso, não houve essa dcclnroçào e•pressa de 
pohrcn legal prM' pane das impetrantes que se limi taram a 
requerer direuntentc o beneficio da gratuidade. ão há dados 
nos autos que se possa inferir que não úispik•n de condições 
de arcar com as despesas mínima< do procc.<.<o. De fonna que, 
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assim, mddiro n pedido de gratuidade Judiciária, mas defiro o 
picoto ah7rnativu concernente ao pagamento úos despesas 
processual> ao final, em razão de ter<1n sido nf.'lSmdas dos 
cnrgos pYbl ioos qu(' ocupavam 

Qua111o au pedido liminar. ccutv~rn csclureca.T que a 
Lei n." I 533'50. em seu art. 7.'. 11, exig<. p.1n1 a concessão de 
limmar em Mandado de Segurança. a demonstração de dois 
rcq~Ki lo~-: a) a rclc"-ãncia dO:' molivus em que se assenta o 
pcdoún fum>ulado na pctiçào inicio) . o fumus boni iuris: e b) 
• pos.•ihilidade dn ooorrencia úc bõo im:panivel ao direito do 
ilnpc(r.Ullc, se vic"r n ser reconhecido na decisão de ménlo • n 
pcriculum in moru 

. . No cnso, os i'!lp<:trantcs coonprovnram que 
paniCipnmm do concur:;o llUhloco rcgulndu pelo Edital n.• 
OOin007, concorrendo ao cargo de esp~'Cial i<tn em educação. 
c que ti>ram classificadas na 7.' c 9.' C(thu:-:.ções. confonne 
atinnaram (0. 23). 

f.'or outro lado, também llrl'lvamon que for.un 
nomc:ula.< p,ora ocuparem o cargo de cs1x:cialistu em educnçõo. 
anc.,alldo :1 inicial cópias dos decretos municipais qu< tiveram 
essa final idade. datados de 08 c 24 de março de 2008 (fls. 13/ 
20). Oe igual modo, que tomaram pos<e e receberam 
apresentação: a Waldi>a em 08 de março c i':oidc em 24 de 
março (0< 14/2 I). Por último, que o prefeito municipal, 
autoridade 1ndigi tada cootorn, expediu o Ú<'Crcto que anulou 
seus :uos de po<se. Ai vejo prcrnchido o primeiro requisito • 
fumus boni iuris. 

O pcriculum in mom. tnmbêm se revela patente, 
unta vc> que a d<:cisãu "">annúa da autoridade cootoru atinge c 
modifica uma <ituaç.'!o aparentt:~ncnt e est:lvel, desde março de 
2008. resultante de um concurso público cujo edital data de 
I O de janeiro úc 1007. 

Decisão dc:o.sa naturec•. sem observância das 
fnrnl al idadcs legaos, potencializa p ocorrencia de lesão. se nõo 
irreparavcl. pelo menos de d iticol reparação. E que até mesmo 
o poder discricion:lrio de autotutelo da Adminostração Púhlica 

dt:vc obediência nos pnt1cipiO"i con..,1itucionai'i. O servidor 
público, ainda que em estágio prnhatório, niio pode ser 
dt:milido ou exonerado sem obs~w1vâm:i~ <.la .. fonnalidndes 
legais. 

Pelo exposto, anrc 3. prcscnç.a de tais requisitos, 
defiro r arçialmente a liminar para sobrestar os cfeilus do 
Decreto Munid pal n.• 01612009. detcnninando que a 
autoridade impctmda 1n.1ntt11ha os impetrnntes nos cargos que 
vinham ocupando, st.m prejufzo de suas remunerações, a1ê n 
julgamento definitivo deste \1andado de $<'gurança. 

Dê·se ciencia doosa dcci>5o :\ autoridade indigitada 
coator.!, no C:L<u. ao Prefeito do Municlpio de Vitória úo Jari, 
notoficamlora párJ prestar informações no prazo legal. 

Ap6•. à Procuradoria-Geral de Justiça. 

Macapá, 27 úe ~vcreiro de 2009. 

Desembargador CARMO A TÓ~IO 
Relator 

1 RIB UNA L P LE N O 
1
M.ll!lliA_<,I_O !k_St~tur)lnça n' 00ºº-ill:.l1lM2..~Wl!lm 
lmpetrnntc: 1 .. M. S. !.TOA 
A<IVO)IIId o'~: Alessantlro de J esus Uchõa de Urlto e outro 
lnfonnante: Secretário dr Estado da Suúde do Amapá 
Rcl:uor. Desembargador Edinardu Souza 

DECI S ÃO LI M I N:\R 

L M. S. L TO.-\. pessoa jur idieJ idcntificaúa na 
moci:ol. atnwês de advogado habilitado. impctmu Mandadu de 
Sc:gur~mc;a com expre!iSO pedido de liminar ato do 
SECRFTÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ. nos 
termo< <la Lei n' 1.533.'5 1. 

Al(:gou, em síntese. q ue fni contrataJ a 
cmergeneiuhncnlc (dispensa de licitaçÃo) pela Secretario de 
E,tulu da Saúde paro a prestação de serviços de vigil<incia 
annada e desannada c monitOramento eletrônico para os 
pnldios udministr•dos pela SESA. atravé.< do contrato n" 
023/08 - SESA. que teria vigência de I 80 (cento e oitenta dia<) 
a cnntar de 17 de outubro 2008. 

Aduziu que. apesar de vir prestando regulanncntc o 
scrvi~'O conmuado. forn surpreendida com a rescisão unilateral 
pela •dm ini, tmç.iu do contmto sobredito, no dia 17 de 
fcvcrcirn de 200Q, m01ivada por dt'lluncias feitas pelo 
Presidente do Sindicat\l dos Vigilantes do Amapá -
SINDV IAP e acolhida< pelo Secretario de Estado sem que 
tenha sido oponuni7~1dO a imp<tr!lnte ampla defesa e 
contrad itó rin. Jlrincipios consagntt.Jo, pela C'on~tituição 
Federal. a fi111 de rc'Chaçar a.< irregularidade:.< a si imputndns. 

Pontuou. 4uc as dt.'"TIÜncias que cnsejarJm a rescis.lo 
unilateral do contrato crnc-rgo:ncinl n• 023/0H-SESA, que 
finda ria em 14/041200Q. são es1ranhas n este contrato. ou seja. 
tai' trregularidadcs ~tariam vinculatl:.~s oo contr.uo finnado 
entre a Impetrante e R Prefeitura· Municip.1l de Macnpã, não 
podendo, as., im, trnnsct:ntlc efeitos pam os outros conrnuos da 
111rret rantc . 

Discorreu, ainéa, que: ni\o houve ub~rvtmcin de 
requisito essencial à v:slid<tdt dns utos prnticados pela 
Administração Púhlica, qual seja: rnotivaçiio do ato rescisório, 
cspcciolmcntc quando c~tc extingue uni latL-ralrncntc relação 
contratual. nos claros tcnnos do Art. 78. parágrafo único da Lei 
8.666/93. 

Ressaltou que seu direito líquido c certo residiria no 
fato de a impc1rante t~,. sido regulam>cntc contratada pela 
Secretaria de Estado da Saúde - Processo administrativo n• 
2008/(>4 101. narn a nrc<tacào de servioos de vigi)ància <:._ 
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moniloramcmo. confonnc Contrato n• 02312008-SESA. 
Reforçando a necessidade de pmvimcnto liminar. 

destacou que o fumu< boni Juris estaria no fato de estar 
comprovada nos autos a existência de contrato regular c 
legitimo celebrado entre a SESA c a impetrante. bem como 
pela inexistéttcia de fato formalmente comprovado acerca de 
descumprimento do contrato firmado. 

Já o pcriculum in moro. recnilia. na possibilidade de 
lc:~io im:purá"d ,·, impctrdntc que. com a rescisão do concrato 
fnlrando 5J dias pant seu término, deixa sumariamente de 
c:<c:n.a:r ..;u;1s ativid3des habituais e profissionais. 

Sali~ntou, ainda., a auSt.;,cia de: periculum in mora 
inverso, porquanto a possível concess.io liminar da ordem em 
nada prejudicaria a prestação de serviço que jâ vinha sendo 
fielmente dcsconpenhada. 

Requc!'cu. ao fi nal. a concessilo de liminar com vistas 
a tomar scnt efeito n decisão administrativa proferida nos autos 
do Processo Administrativo n" 2009/2081, que culminou na 
rescisão do Contmto Administrativo n• 023noos. mantendo n 
impetrante no prestação do serviço nos tcnnos contraladt>s, e 
no mCrito a sua confinnação. 

A inicial veio in~tru id;a com va.~Ui tJocumc::nlaçàn de 
t: 19i.\S I. 

Nos t<'mlOs do d<:>-pn~ho de f. 382, exarndo pelo 
Excelentisstmo Senhor O.:S.:.nburgador Mário Gunyev. 
plantonista. vieram-me os autos conclusos paro apn:ciação dn 
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pedido de liminar. como suhsti tuto legal do Relator, 
Dcsemba~ador Edinardo Sout.a. 

E o relatório. Passo a examinar apenas o pedido de 
liminar. 

Nos t~'11110S do an. 1", !I da lei n• 1.533/51, a 
conce'<siio de pedido de liminar ern sede de mandado de 
segurança, <nmenlc encootr. respaldo quando o fundamento do 
pedido se rc,·cstir de plausividade (fumus boni júris) c do ato 
impugnado puck.T resulrar • ineficàcia da segurnnça (pcriculum 
in mora). 

Jti de inicio cabe ressaltar que a suspensão dos 
efei tos du atu adminil'tr.Jtivo que rescindiu o contrato de 
prestação de serviço L'Otrc o impetrante e u Secretaria de Estado 
da Saúde implicaria na im<'lliata retomada do contrato de 
prestação de St.Tviça de vigiliincia mmad.1 e desannada e 
monitoramento clctrõnico parn os prédios administrados pela 
SESA. " " v<'Tdadcim antecipação do mmto do mandado de 
segurança, o que é expressamente vedado por lei. 

Passando ã plausividadc do dircitu alegado pelo 
impetrante. mister csclar<-cer que a contratação cnergcncial. 
modalidade que dispensa licitação - artigo 24. !V da Lei 
8.666193, também é passível de rescisão unilateral -art. 7Q da 
lei 8.666193 ·que pode ocorrer quando a administração púhlica 
por motivo de ilegalidade. inadimplememo contratual por parte 
do contratado ou, em razão de interesse púhlico. decidir por 
fim no contrnto entabulado. ante!' que seu proto de vigência 
tenha extrapolado. 

E ccrto que, em qualquer dos três ca.<n<, nox:css:iría se 
faz a devida justificação da conveniência c oportunidade, para 
que se atenda ao principio da transpuência dos atos 
ndoninistrntivos e se possa aferir da legalidade do ato. 

In cosu, a rescisão do contrato administrativo 
023n008 resul tou do processo administrativo 200912081, cuja 
decis.io • emMado da autoridade competente • j untada ás f. 
44/47, justifi ca o ato com fundamento no anigo 78. incisos I c 
XII da lei 8.666/'J3. alegando que a impetrante teria 
descumprido relevantes clóusulas do referido contrato, 
especialmente n Clíousulu Quana, ante o teor das denúncias 
apn:scntadas ~uc v;io de ~'Ocontro tl boa gestão pública. 

Nesta linha. verificar a '=cidnde e legi timação d.1 
m<>li vaçào inserta no processo e que viabilizou a rescisão do 
C'ontruto n• 02312008 é matéria que refoge 110 âmbito limirtar. 
vez que a decisão da autoridade competente contêm 
justifica tiva <JUe a principio goza de idoneidade. 

Assim, nilo encontro nas argumentações da 
impc:tr.mtt:, tampOUco nos documentos que instruem a inicial. o 
plausibilidade necessária à configuroção da fumaça do bom 
di reito. requisito necessário ao defcrimcn1o da liminar 
pleiteada. 

Pcln Cxf'('lsto, indefi ro a liminar requerida. 
Requisitem informaçõe.< da autoridade indigitada 

coatorJ., que deverá prestá·las no prazo de dc-l ( I 0) dias. 
Encaminhem·se os autos ao órgão Ministério Público 

de Segundo Grau, para sua manifestação de oficio. 
Ap{ts, retornem <~ autos ao Relator originário. 
lntimcm·se. 

DcS<:It1barx~· d< .RAIMUNDO VALES 

José llamara ' 1 . a Rncha 
Diretor da . · · do Tribuna Pleno 

TRJBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N.• 
0000177·91.2009.8.03.0000 
IMPETRANT E: NILZA DE JESUS RABELO SILVA DE 
LIMA 
ADVOGADO: MANOEL DA COSTA MACIEL 
INFORMANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARÍ 
RELATOR: DES. MELLO CASTRO 

Trata·se de Mandado de Segurança. com pedido de 
liminar, impetrado por NILZA DE JESUS RABELO SILVA 
DE LIMA contra ato tido por ilegal praticado pelo PREFEITO 
DO MUNIClPIO DE VITÓRIA DO JARI que, através do 
Decreto n• 16109-GAB PMVJ. exonerou a impetrante do 
cargo efetivo de "Professor Educação Básica 02 • Língua 
Portuguesa" no argumento de que c:xtr.JpOiaw o número de 
va~tas permitidas pelo Edital de n• 001n001. contriboin~ 
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I"'"' elevar as d""pc<.1< com pessoal acima do limotc 
""tahdocido pela l.ci de Responsabilidades Fi,.;ais. 

Susta'lta a irnpe:tmnh:, em síntese, que for.t aprovada · 
e classificada na 9' posição no concurso f'Üblico par:o o 
preenchimento de \13gas no cargo efetivo de ·'Professor 
Educação Bàsico 02 - língua Pl>nugucsa' cujo edital oferecia, 
inicialmente, 07 (sL~e) v;ogas. 

Aduz que após a desi<tência de •:irias pessoa.< 
convocadas na primeiru chamada c diante da pn:mcnte 
necessidade de profissionais do magisterio no Município. foi 
nomeada c empossada, em março de 2008, no referido cargo. 
Passando a dc"'mpenhar suas funções na SL-cro:tariu Municil"'l 
de Educação, Zona Urbana, confonne decreto de nomeação e 
cnrta de apresentação acostados à inicial. 

Alega que, mesmo em c:;o;t:lgio probatório, foi 
surpreendida pelo Decr<~o Municipal n• O 16 <ie 30 de Janeiro 
de 2009 que anulou seus h:nno de nomeação· c posse, com a 
única finalidade de favorecer "pessoas dcsquali focadas" (sic) 
através de contrato administrativo, rozão porque aduz "lT o mo 
impugnado ilegal e contrjrin'3o direito (sic). 

Prosseguiu argumenHondo que não houve 
exrrapolução no númL'f'O de convocados para o ,cargo de 
professor Educação Básica 11 - Ungua Portuguesa, mesmo 
porque os que tcunaram posse a p:utir do númcm inicial de 
vagas. o fizerem por nomeação r~gular em fàcc da dcsis1ência 
dos primeiro convocados. vaga...c: essas que. aliãs. cr.1rn. 
antcrionnente, preenchidas por contnotos administrativos 
cancelados, inclusive. por recoonendaçiio do Ministério 
Público Estadual. 

Discorrendo sobre a ilegalidade do Decreto 
questionado c =sal~•n<lo a legalidade de sua noom;;•çfoo que. 
segundo a impetrante, encontra-se anula~a por atitude 
arbitrária e pcolitica do Prefeito Municipal, conclui por 
requerer o conhecimento do mandamus c a concessão de 
liminar derenninando a imediata ca:;sação do ato. tido por 
ilegal, reintegrando-a no cargo de "Professor ~ducaçào Bãsica 
11 - Língua Portuguesa", hem como o pagamento da 
rt:muneração relativa ao pcriodtl em que pennanccer afastada, 
<1mfinnando-se. no mérito, a decisão liminar. 

Requer, ainda. a notificação da nutoridadc coatora 
par• prestar infom1açõcs no pra<n legal, instruindo o p.,-dido 
com os documentos de f. I O a 45 do.< autos. 

Este o relatório. 
Examino nesta oportunidade apenas o pedido de 

liminar. 
Prcten~e a impetrante a eo11cc.-<sào liminar da 

segurança pnra suspend(.'f os ctCitos do atu cu.hninistr .. uivo . 
Dccn:lo Municipal n• 0 16/09 - que anulou sua nomeação e 
posse no cargo efetivo de "Professor Educação Básica 02 -
Língua Ponuguesa" dos quadros de Profcs>'Orts dco Município 
de Vitória do Jari. 

Destarte, conquar.to nes"" oportunidade se tenha 
apenus uma análise perfunctórias dos autos, de plausibilidade 
do ju!zo, os documentos constantes nos autos comprovam, 
inequivoc:unente. que a impetmnte foi aprovada en1 coneu""' 
público para Oca~go de "Pn1rcswr d; -Educ:;çào Básica 02 -
Língua Portuguesa" .:cndo devidamente investida no 
re.<pcct ivo cargo através da nom.:ação e tcnno de posse de f. 
12/13 dos auros. 

Nesse contexto, incontroverso se me a;uesenla o 
fato de que a impetrante roi originariamente investida no 
cargo efetivo para o qual presrou o concurso púhlico, estando 
em gozo do "período de prova" cxig!vcl para " estabilidade 
de-corrente do art. 45 da Constituiçiio Federal, 
consubstanciando n tenno de posse c o efetivo exercício no 
cargo de "Professor Educação Básica 02 - Língua 
Por1uguesa", ato jurídico perfeito, cuja revogação ou unulação 
niio pode se dar, c:m rese, por simples decreto do Poder 
Executivo Municipal, «:não depois de oportuni<a~a a ampla 
dcfc::sa e o contraditório aos servidores atingido~, assente que é 
no colcndo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de 
que "Em se trarando de exoneração de scrvidoc público que se 
enconrra em estágio prohatório, não se apresenta necessário 
prévio processo administr.ttivo disciplinar. No entanto, 
devem-lhe ser assegurados os princípios da ampla dcf= c do 
contr:lditório" (STJ- RMS 24602 I MG - Rei. Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA- DJe01 112/200&). 

Nesse mesmo sentido: 
A exoneração de servidor público efetivo, em 

estágio probatório, indepá1de de processo administrativo, 
sendo imprescindível, destarte, o exerclcio do direito à ampl• 
defesa, cnmo espécie de procedimento sumãrio. Precedentes. 
(STJ • AgRg no RMS 1654<. I SP - Rei. Ministro PAULO 
MEDINA - DJ 20/0212006 p. 36 1) 

E, ainda: 
"Os servidores púhlieos concursados, nomeados, 

cmpossadc,. c que estejam em estágio probatório não podem 
ser cxonerudos em razllo de anulação de concurso público sem 
que lhes seja assegurada a observância dos principias 
constitucionais da ampla defesa e do contr•ditôrio. 
Precedentes". (STJ • REsp 623027 I MA - Rei. Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA- DJ 05112/2005). 

De outra parte, não se ignora que a Administmção 
Pública tem o poder de anular seus próprio~ atos, de olicio, 
quando eivados de ilegalic~ode, confonne entendimento 
consubstanciado no enunciado sumular n• 473 do Supremo 
Tribunal Federal. Toda~ia, a possibilidade de rcvi!lào de seus 
próprios aros quando viciados ou por conveniência e 
oponunidade não a autoriza a desconsiderar situaçõc.< 
constituida~ que reper<:utam no àmhito dos intcrcs"'" 
individuai.~ dos administrudos sem a observância do devido 
processo legal. 

Assim, não é licito ao ente público dc:<considernr o 
ato de poliSC e o efetivo exerclcio da função por parte da 
impetrante M qua.<e um ano que, rne<mu aprovada em 
concurso público promovido pela própria Administração 
Municipal, fni sumariameflte exonerada sco>_que lhe fos~ _ 
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garantido o contrdditóriu c a amp13 dt!fcsa através de 
procedimento administrativo v:llido. 

Com cs.<es fundamentos. c na esteira dos 
preccd<,otCS colacionados do Superior Tribunal de Justiça. 
concedo em parte a liminar pleiteada apenas para suspender os 
efeitos do Decreto Municipal n• 016109, expedido pela 
Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. mantendo a 
impetronte no cargo em que foi empossada até o julgamento 
final deste Mandado de Segumnça. razão porque dctcnnino: 

a) Notifique-se a d Autoridade Coatora para que. no 
pr•zo legal, presrc as infom~açõcs que julgar oportuna.<. 

c) Intime-se, pe<soalmente, n Doutor Procurador 
Geral do Município de Vitória do Jari, por simetria aos lennos 
do art. 19 da Lei. N." 10.910104, para conh<"<imento desta 
decisão. 

Justi<;<o. 

r 
l 

d) Apc.i$, ouça-se a douta Procuradoria Geral de 

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

Macopá, 02 de Março de 2009. 

' DêS:Honítdo Amaral de Mello C~ 
Rclaror 

José hum--~-~ 
Diretor d;;:~.~r~:::, Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURA~ÇA N." 
0000181-31.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO BORGES DA SILVA 
ADVOGADO: MANOEL DA COSTA MACIEL 
INFORMANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARÍ 
RELATOR: DES. CARMO ANTONIO 

LIJIS FERNANDO BORGES DA SILVA, por 
meio de advogado, impetrou Mandado de Segurança, com 
cxpn:sso p<:dido de liminar, contra ato supostamente ilc_gal e 
abusivo crnanado do PREFEITO MUNICIPAL DE VITORIA 
DO JARI, que, mediante o Decreto Municipal n.• 016, datado 
de 30 de janeiro de 2009, tomou nulos os atos de nomeação e 
de posse do impetrante no cargo público de agente de 
fiscalização. resultante dco Concurso Público n.• 001107-
PMVJ. 

Alegou qu~ concorreu uo cargo público acima 
epigrafado, por ocasião du concurso público municipal 
(Edital n.• 001/2007), sendo classi ficado na 8." colocação. E 
que logo após o resultado do referido certame. o M unicipio 
começou a convocar os dois primeiros colocados, previsão 
inicial do edital. 

Acrc.<centou que, diante da desistência de vários 
candidatos que nõn quiSl-rnm assumir compromisso com o 
Município, houve necessidade de uma segunda convocação 
parJ suprir a carência d<"SSCS prolissionais. em cujo edital (n.• 
00312008) o seu nome roi incluido. Segundo ele, esse edital 
roi amplamente divulgado e afixado nos lugares públicos do 
município, à mingua de jnn1ai8 e tle diório locais. 

Sustentou que, depois de providenciarem a 
documentação exigida, foi investido no respectivo cargo, ern 
setembro de 2008, passando a des<.-mpcnhar suas funções na 
Secretaria Municipal de Administração. zona urbana. 

Disse que desde que assumiu o cargo sempre 
desempenhou seu tmbnlho com alinco c zelo, c aindn ussim 
não teve seu direito respeitado pelo gestor municipal atual, 
que. de fonna arhitrárin, resolveu anular a sua nomeação, 
para contratar outra pc,;soa. 

Aduziu que n~o houve e.'trapolação do número de 
convocados para o referido cargo. con fonnt: restou 
e.xplicitado no Decreto Municipal n.• 0161'2009, mas apenus 
uma reclassificação, em virtude das desistências apontadas. 

Argumentou que desde que teve seu direito violado, 
pela decisão da autoridade coatora, vem tentando buscar uma 
soluçiio'junto ao gestor no Município, mas sequer foi ouvido, 
motivo pelo qual resolveu recorrer ao Poder Judiciário. 

Asseverou que o referido ato administrativo 
encontra-se eivado de arhitrariedade e abuso, razão pela qual 
deve ser considerado in,ejlido,, porquanto emitido em 
descompasso com a.~ regras jurídicas. 

Por fim, dcpoi• de discorr..- sobre o direito liquido 
e ccno a ser amparado por esta via e fazerem incursões à 
Constiruiçilo Federal c à jurisprudência, requereram: a) a 
wm;~s.iiu da mal ida liminar. ~em ouvir a outra pane. visando 
a imedia~1 cassação do ato ilegal, mantendo a impetramc no 
cxcrcicio ef(.1ivo do cargo de vinha ocupando, bem como o 
pagamento tle suas remuncroções durante o pL-oiodo em que 
esteve arastada; b) no mérito. a concessãn definitiva dn 
segurança, manrendo-se a liminar; c} o b<:neficio da 
gratuitlnde j udici:lria, ou caso não sendo este o entendimento, 
que us custas sejam pagas ao final. 

Instruiu o pedido com cópias dos seguintes 
documentos: a) procuração (fls. I 0); b) documentos pessoais 
(fl. li ); c) docrciO de nomeação (fl. L2}; d) lennos de pos~ 
(fls. 13); c) cópia do edital do concurso (fls. 15/28}; f) Decreto 

. n.• Ol(o/2009 (fls. 29/31 ); g) outros documentos (fls. 32/42). 
É o relatório. 
Antes de dcl:idir acerca do pedido liminar, 

manifesto-me sobre o pedido de grutuidade judiciãria ou 
pagamento das custas processuais no final requerido pelo 
impetrante. 

A l.ci n.• 1.060150 (Lei de Assistência Judiciária) 
preve. em seu art. 2.•, parágrafo único, o conceito de 
necessitado, bastando que o rcqum:nte declare sua situação 
de pobreza legal, para que. na ausência de prova em 
contrário, seja-lhe garantida a gratuidade judiciária. Esta lei, 
em seu an. 4.", § I .•, erigiu em favor ~o ~ra1te autêntica 
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presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo de 
sua declaração. Confirum-se os referidos dispositivos: 

"An. 2.•. Gozamo dos beneficios desta Lei os 
nacion3is ou estrangeiros residentes no pais. que nocessitarem 
recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trubalho. 

1 
Part'ogrufo Único • Considcno-se nccc:ssitado, paru 

·os fins legais, todo aquele cuja situação econõmica não lhe 
pennita pagar as CUSI3$ do processo c os honorários de 
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da filmiliL 

( ... ) 
Art. 4.0

• A parte gozará do. hcncficios da 
assistência judici:lria. mediante simples afinnação, na própria 
petição inicial, de que não está em condições de pagar a~ 
custas do processo c os honorários de advogado, sem prejuízo 
próprio ou de sua fwn!lia. 

§ I. •. Presume-se pobré, até pro•·a em contrario, 
quem afinnar essa condição nos tcnnos desta lei, sob pena de 
pagamento até o décuplo das custas judiciais." 

No coso, não houve essa declaração e>cl'f""sa de 
pobrezn legal por parte do impetrante que ,;c limitou a 
ro:querer dirt.~amente o beneficio da gratuidade. Não há dados 
nos autos que se possa inferir que não dispõe de condições de 
arcar com as despesas mínimas do proces.w. De ronna que, 
a.<.<im, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. ma.< defiro o 
pleito alternativo concernente ao pagamento da• despesas 
processuais ao final, em razão de ler sido arastado do cargos 
público que ocupava. 

Quanto ao podido liminar, convém csclarcca que a 
Lei n.• 1.533/50. em seu art. 7.•, 11, exige, para a concessão de 
liminar em Mandado de Segurança, a demonstração de dois 
n:oquisitos: a) a relevância dos motivos em que se assenta o 
pedido formulado M petição inicial -o fumus boni iuris; e h) 
a pos.<ibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito 
du impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de merito 
- o pe:riculum in mora. 

No caso, o impetronte comprovou que participou do 
concurso público regulado pelo Edital n.• 001/2007, 
concorrendo ao cargo de agente de fiscalização, c que foi 
classificado na 8.• colocnçdo, contonne afirmou (fl. 35). 

Por outro Indo, também provou que foi nomeado 
par• ocupar esse cargo, anexando à inicial cópia do dccrero 
municipal que teve essa finalidade, datado de 04 de setembro 
de 2008 (fl. 12). De igual modo. que tomou posse nessa-mesa 
data, confonne se confere do tenno acostado à fi. 13. Por 
último, que o prefeito municipal, autoridade indigitada 
coatora, expc<iiu o decrero que anulou atos que o empossou 
ao) cargo. Aí vejo preenchido o primeiro requisito - fumus 
honi iuris. 

O periculum in mora. tambern se revela potente, 
uma vez que a decisão emanada da autorillildc coatora atinge 
e modifica uma situação aparentemente estável, desde 
setembro de 200R, resultante de um con~rso público cujo 
edital data de I O de janeiro de 2007. 

Decisão dessa natureza, san observãncia das 
formalidades legais, poteneializa a ocorrência de lesão, se não 
iiTCfl:lrávet, pelo menos de dilicil reparação. É que até mesmo 
o poder discrieionãrio de autotutela da Admmistração Pública 
deve obediência aos princípios constitucionais. O servidor 
f'Üblico, ainda que em estágio probatório, não pode ser 
demitido ou exonerado sem observância dns formalidades 
legais. 

Pelo exposto, ante a presença de tais requisitos, 
defiro rarcialmcntc a liminar para sobrestar os eleitos do 
Decr<'lo Municil"' l n.• 016/2009, determinando que a 
autoridade impc:trada mantenha o impctr•nte no cargo que 

vinha ocupando, sem preju!zo de sua remuneração, até o 
j ulgamento definitivo deste Mandado de Segurança. 

Dê-se ciência dessa decisilo à autoridade indigitada 
coatora, no c•oso, ao Prefeito do Municlpio de Vitória do Jari, 
norificando-a para prestar ínfonnaçõcs no prazo legal. 

ApÓs, à Procuradoria-Geral de Justiça. 

Macapá. 28 de Fevereiro de 2009. 

Des. CARMO ANTÔNIO 
Relator 

TRIBUNAL PLEI:IQ 

MANDADO PE SEG\JRANCA N ()QQQI8J.-98.2009.8..0J..l)OOQ 
lmpctC'31ltc: ELIANE VIEIRA DA COSTA E OUTRAS 
Advogado: MANOEL DA COSTA MACIEL 
lnfonnante: PREFEITO 00 MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARI 
Relator: Desembargador EDINARDO SOUZA 

" DECISÃO 

MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS, ELIANE 
VIEIRA DA COSTA e MARCIA DIAS DE SOUZA, por 
intcnnédio de advogado habilitado, impell'llrom Mandado de 
Seguran13 oontra SU(>OSto ato ilegal do PREFEITO DO 
MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI. 

Em s!nrese, alegam que após aprovação em concurso público 
promovido pelo Município de Vitória do Jari, paru ingresso no 
quadro de C.<flCCialistas an educação, foram nomeadas. 
empossadas c c.<tavam em efetivo exercício do cargo desde 
junho de 2008, quando foram surpreendidas pelo J:>ecreto 
n00l612009, de 30 de janeiro de 2009, edilitdo pela autoridade 
indigitada coatora, tornAndo nulo o ato ele nomeação das 
impetrantes, c demais atos subseqüentes, a pretexto de ajustar 
• despesa daquele municlpio aos preceitos da lei de 
responsabilidade fiscal. 
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Aduzem que o objurgado ato tem por finalidade permitir a 
contr.tação de pessoas alinhadas politicamente com o gestor 
municipal, atruvés de contrato admini~trativo, c ~uc: não houve 
extrapolaçllo no número de convocados pard os ~argos de 
especialista em educaçio, confom1c mencionado no de<:rcto n• 
016/2009, porquanto houve apenas uma reclassificação das 
impeu11ntes em dcconincia da desistência de pesso.1s melhor 
colocadas no catamc, que não comp;trcocer-Jm quando 
convocadas. 

Argumentam que as c<eolas da :a>na rural do Muni<:ípio de 
Vitória do Jari onde as impetrantes descmpenhorn suas 
atividades ficarão com o funcionamento prejudicado, pela 
falta dessas profissionai•, c que o gcstnr municipal dcsconh~e 
o funcionamento dessas escolas. nas quai~ o!\ pmtê:s~nrcs alétn 
da atividade docente. acumulam o trabalho de serventes. 
mcrenddnrs e em alguns casos ate de vigia do Jlf'édio c.<eolar. 

R""""ltam <rue havia previsão legal para suas contratações, c 
nãu foi extrapolado o limite permitido em lei para contrnlaçào 
de pc:s.-c>al, ate porque estão sendo contratadas pessoas ligadas 
ao grupo político do gestor municipal, para assumir as vagas 
das impetrantes concursadas. 

Após, incursionarem sobre os fundamentos jurldicos do 
direito pleiteado. pugnaram pelo concessão liminar da ordem 
para imediata cassaç.'lo do ato ilq:al, mantendo as impetrantes 
no efetivo exercício du cargo, bem como o pagamento dns 
respectiva< remunt:n~ções. No mérito, a concessão em 
definitivo da <c:gurança, nos termos da liminar. Requereram 
ainda os beneficios da assistência judiciária gratuita. 

Vieram com a inicial. os docunJetliO< de f. 11157. 

É o relatório. 

Decido. 

De inicio, deliro a assistência judiciária gratuita requerida, 
diante da evidente caréocia econômica que o supressüo 
abrupta no pagamento dos vcncimo:ntos das impclrantcs • 
induvidosamcnre lhes acarretou, mãxime no p1111iculnr caso .. 
dos autos, em que a proteção jurldica plcittadu visa a 
preservação de ganmtia con:,titucionnl atacada por ato ern tese 

, ilo:gal de autnridade. 

Sem maiC>r'Cl' delonga,, vejo que as impetr.mlcs tk.•nonstr.1m 
soti!;fatoriamcnte o~ rcqui ~itos da conccs$ào llminur da ordem 
almejada, conforme: exige n art. 7•, 11, da Lc:i 1.533/51. 

Com efeito, a.• impL~rantcs comprovam que npôs aprovação 
em coucuno público, foram nomeada<. empossadas e estavam 
no cxcrclcio do cargo quando fnrJm exoneradas atrJvé< do 
Decreto n• 0 1(,•'2009-GAB/PMVJ c ancxn (f. 43/57). Aqui. o 
requisito da fumaça do bom direito. 

O outro rcquisilo • perigo da demoro - <e manifesta na 
medida em que as impetrantes estão tolhidas de dt'S<'fllpc:nhar 
os atividades para as quais foram rcgulannentc invcSiidas, 
situação que. além do par cote prejuízo an rcgu lar 
funcionamento das aJividadcs escolares que o afasJamento das 
impetrantes certamente acarreta, inopinadamente dcixrun de 
auferir os rcspocrivos vencimentos. ensejando lesão se não 
irreparável, de difícil reparação. 

Ao cxpo<to, defiro em parte n pc:didl' de liminar parn suslar 
os efeitos do Decreto Municipal n• 01612009, per.istindo em 
conscqüéncia. inalto:rJda a situa<;.io jurídica da$ imp<tr.mtes 
junto ao Quadro de Pcsst>al dn Município de Vitória do l3ri. 

Determino ainda. que a autoridade irnpctmda se abstenha 
efetivar qualqua contratação vi.;:!ndo a suhstituiçilo das 
impetrantes. até ulterior julgamento em definit ivo deste 
tnnndamus. 

Comunique-se à autoridade indigitada coatora, notificando-o 
a prestar informações no prazo legal. 

Após, remetam-se os autC15 ô douta Procuradoria de Justiça. 

Macap~. 02 de Março de 2009. 

(a) Desembargador EDINARDO SOUZA 
Rei. or 

TRIU IINA I. PLENO 

PRECATÓ!lli) lL..(lOO 1397-32.200U.O.l.QOOO 
(antigo n' 39212006) 

R"'!UISÍtantc: 

Requerente: 
Ad•ogado· 
Re<Jueriuo· 
PnK.uradnrt!S: 

Jui7o d.- Direit<' da 3' Vara Cível c de 
Faz.'rlda Publ ica d:o Comarca de Macap:i 
(Ação de E'ccuçà•t n" 7.33812003) 
Clodoolcln Almeida Alllaral 
V.rldc~ t de rrcíras Fcrr~ir3 

Estnd<' ~~· AI· p:i 
Man:"~: Jp,c Retíh.:gl' l de Souza c Outros 

"Rdcrcnte an PH ; tún · tWA.J.I<l7 .. >2.1006.K.03.0000 
Coloque·~ à d t,pc'Ki\·:iu du .'ui,,, J ;a J• Vam Cível c de 
Fazenda Pública da Co"'"' de I> la<. pá o <T•'<Iito nn >uln,. de 
RS 6.610.1 S (Seis n,:· <ei=nto· e dez mtis e quinze 
centavos). dcvick> "' ,r,~lor CIO<I, aldo Almeida Amanll, 
rel.rim ao.< autos : Ação de "'<'- ~;io n' 7331112003. p11n1 
devida.< providênci b 

Oficie-se. 

lntimc·sc. 
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Após, arquive-se. 

Macap~. 02 de março de 20M. 

( it) DcsenJhargador AGOSTINO SILVÉRIO J UNIOR 
Prcsidcnle ' P" 

TRIBUNAL PLENO 

PRECATÓRIO N' 0001438.96.2006.8.03.0000 (antigo n• 
431/2006) -I Ação de F.x~uçào n• 1838/2000) 

Rcquisi tantt ' Juízo de Direito da 4' Vara Clvtl e de 
Faullda l'úbliro da Con1arca de 1\faapi 

Rcqu<'f'entc: Arlindo CL<Iro Lima 
Advogado: Lélio JosE lla11s 
Requerido: Estado do Amapá 
Procuradores: Orlando Tduira de Campos e Outros 

DI:.SPI\010 
"Rcfcr<nte ao Precatório n' 000 143M. %.2006.8.03.0000. 

(\,luquc--:c :i disposição do Jui'<> dn 4' Vara C!vcl c de 
Fazenda Publico da Comarca de M•cnp:l o crédito no •-alor de 
R$ 21.647~16 (Viate e um mil, seiscentos c quarent• r sete 
r<uis e trinta e stfs centavos), devido ao credor Ulio José 
l-la"'· relativo aos autos da A~ão de Execução n• 183HI1006. 
Jl'lrB a> devidas prl'vidências. 

Olicic·<c. 
lnl illlC·'tC. 

ApÓs. arquive·sc. 

Macapá. 03 de mar~u de 200'1. 

(a) Ocsetnbargador AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR 
President du TJAP'' 

TRIBUNAl PLt:NO 

PRECATÓRIO N' 0001513.04.l001.8.o3.0000 (ntigo n' 
49412007)- (Açà" de Execução n' 4.17112004) 

Rcquer\!utc: 
Advogados: 
Requerido: 
Procuradorc~: 

Juizo ck Direito da 4' Vant Civel e de 
Fazenda Públka da Cornarr• de Mot~~pi 
Clntl• Helena da Silva Oliveira 
Oclntla Pereira e Outros 
F.stado do Anutpá 
Otávio Josr dr Vasconcelos Faria e O utros 

DESPACHO 
"Rctercnte ao Precatório n• 0001513.04.2007.8.03.0000. 

Culoque-se A disposição do Juízo da 4' Varn Cível e de 
F:ucntla Púbhca dn Comarca de Macapá o credito no valur de 
RS 4.9IR.29 (Quatro mil, novecentos c dezoito rcni• c vinte c 
nove centavos) dcvidn ao credor Cintia Helena da Silva 
Oliveira. relativo ao.< auta" da Açao de Execução n' 
417Ií2004, para as devidas pru•idêneias. Oficie-se. Intime-se. 
Após. arquive-se. 'vfacapá, 03 de março de 3009." 

Oficie-se. 
lnt im.:-se. 
Após, arquive-se. 

\lacap:i, OJ de março de 2009. 

(n) l>c'1embargador AGOSTINO SI LVÉRIO J UNIOR 
Presidente TJAP" 

TRIBUNAL PLENO 
~.APO OE SE~A.I'COOIOJ6t-« lott.J.Ql.l!!tll 

lmpctranlc: Molús Pereira dos S•ntos 
Advogados: Deniz O.• v" de Almeldo 
lnformonte: S«ret,rio de Estado d• Administnçlo do 

Amap,, 
Relator: Dnembargador Dô&las Evangelisu 
Plantonista: Dcscmbar&adOI' Mário Gurtyev 

"Vistos. etc. 

1\tOIZES PEREIRA DOS SANTOS, qualificado oa 
exordial. impetrou Mandado de Segurança ~onlra ato do 
SECRET,\RJO DE t:STADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
AMAPA, consuhstlllci~do na nilo inclusão das vcroas 
auferidas pelo serviços querem prestados nos plantões 
médicos na sua margem consignãvel pllCll cm~lirnos junto a 
instituiÇÕ<!S financeiras. 

Assim, tecendo • argumentaçllo que entende lhe favorecer 
e juntando os documcnJos de ns. 11127, pediu a concessão de 
liminar. para compelir a autoridade impe!r.lda a i.ncluir em sua 
margem eoosignável a< mencionadas verbas c. ao final. pede 
eonfinnaçio da medida. 

R<-sumidamen<e rc!Ôtado, aprecio o pleito de liminar, 
antecipando que niio m<Tece guarida. haja vista Iratar-se de 
medida totalmente s:rt isf•tiva c que. sendo deferida. cs•·v.iar.l 
o objeto d.sta mandamc'!'ltal. 

Descurtc, reservando-me para examinar o per.Jido. an Na 

inteireza, quando do Julgamento m~Iciriu, INDEFIRO A 
LIMINAR c determino a notiftcaçãc> da autoridade impclnda 
para Jlfl"'lar informações en1 um decêndio e, e•aurido esse 
pr:<>o, com ou sem resposta. abra·K vista a douta Procuradoria 
de Justi~a. 

Concluídas as cta~< traçadas no tópico anterior, tomem 
os ouros ao Relator Migi11ário. 

Macap:l (AP). 20 de fevereiro de 2009. 

(a) DH<mbargador MÁRIO CURTVEV 
ista .. 

José lta.Mirtiil~P'iící 
Oirelorda 

N' úajco da J"Jin· 000012?::52~ 
IIABF:~S COMPUS 
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IMPET11A,..TE: KLEBEA NASCIMENTO ASSIS 
l'ari<atr: RONILIJO MAGI\LHAES EVANCF.LIS'I'A 
MTORIDADE C':O"TORA: JI •IZO 01; OIRF.ITO LIA IA VAR..., 
CRIMINAL DE S.• "TAJiiA 
KEl.ATOR: OESpiBARCAIJOR C':ARMO ,U.'TO!IiiO 

- O.:clslo 

f>LEOER ASSI~. advosa<Io re~ularmem< inscrito 
na OAR <e>b n" 11 11 'AI'. 1mpetmu hobu• corp"'- oom cxpr<>su 
pedido de hm1nar. em f1vor de RO"AI.OO \I ... GALH.l.Es 
EV.·\:-.IGELISTA. com o escopo d.: alistar P'"'si-.1 constrlngimcnto 
•leg1l prftticado pelo MM Juiz de Ou·eito da J• Vara Crimin•l < do 
Tribunal do Jun dn ContatC·II de s.nrana. 

O impetr~ntc disse que: o pacien1e ~ocontr•·~ preso 
Plt\'t:'lllivamtntc dcsd< 29 li 2008. 001110 IOWr>O nz; pcn~ dos art$_ 

I 57.§ 3.'. de 29 < an. 2R~. todos do C'odico l'cnal Br1si lei ro 
Atirmou ~uc. ;ut a pr<Sentc data. a mstruç.t" do 

proctsso nlo foi conoluida. e.rrapoJ.ndo·<e o prazo de 60 (sessenta) 
d1L' pn: ... isto no ar1. 400 do C'PP. oonfiguranUo conurangimento ilegal 
a mar1uttnç.tn da prislo prm·1sória do pac1cntc. 

Ad111.iu que. na uluma auditneta. oonrrida em 
27.02.2009 (tl$. 1411145), o Ministerio l'úblicn in<istiu na oitiva da 
1tstemunha de: acusação ausente. além de cogitar dil poss:ibilidade ck 
Adilamtnto da denúncia. o Qtl( (nsej aria a renova.;l'lu f..k•s nlos 
probatórios )A prat1cadus. dilntando, ainda mais. a prD" para o 
instruçto P<OCC>Iiual. 

AICf.Ou Que • deft<a em nada contribuiu para u 
rttardo da fase ins1rul6ria c. ror 1sso, o p.acitnl~ nao pode \cr 
prejudicado. uma ,.ez que se cncootra scgrcaado preventivamente h.i 
mJJs de 90 ~noventa) dias 

Para justificar o CXC\.'SSO de prazo c o direiro de os 
pacientes respond<rem • acu.<aç:lo em liberdade. o intpctr.mte fe>. 
lftC"Un.ôcS i JUfiSprudtoctl . 

Por fim, J)llp,nou pela cun,'<<.<llo dest• mtdida. com a 
expediçio 00 alurâ de snllun rm fa,·or do paciente c, no mérito. 
requereu a confinnaçao do ordem. 

Instruiu a lntei31 cnm os seguintes documentos a) 
dcnünc1a do \1intstcrio Ptlbhco; bl inquérito policial n.' 273'2008: e) 
peçns constantes do f'I'OCCSSO n • 000772S-9R 2008.3.03.0002 e: d) 
tem10 de audilneia de irwruçllo rcalizoda cm27.02.200'l 

f: o rclau'Jt in 
~ido sobre o pedido liminar 
A conccullo da liminar. ~mo oo habea; corpus, 

reclama a presença de dOts r~ui$ttos; o .. peric1.1lum tn ntNa·· e o 
··rumus botti iurís ... Ê o 'iue se u:uninara a SCGu•r. 

NOlc·s..: que o constransuncnto &kgal ~1ntado pelo 
imrc:cmnte res1~ oo c.'ccsso de prillo para a con..;luso.\' da in_~tru(.ô\0 
cnminaJ. enfatizando que a de f c-~ nkt cuncorrt'U filrtl essa dc:mura. 

Com <feno. nilo há dú• ida ~ue • todo<. oo Ambito 
jud;c,al e ndmin1sltali't'O, s:lo a.çsegurados a razoã"-.:1 dur:açAo do 
proccs.<n (an. s.•. LXXVIII, da Cf ). Por isso mesmo t que o 
lt@••lador. Iàlcndo .aler esse prec.-ito c:omtitucionol. :srabe~ no 
dmbilo do ri&o ordinârio. o prazo mbuno de 60 (sessenta} dtas pua~ 
reali1.3Çao do audu!nc•• tk instruçllo e jul~amento. c~~ ob,iell•o < a 
ti>rnuçllo da culpa (art. 400 do CPPJ. 

Contudo, o r<ferido prazo nAu é llhsoluto Aliis, 
S<;undn a dnutrina. lr.lla-sc de pruo impróprio, e que, tkpenJcndo do 
caso concreto, pode vir 1 m «lr.lpoladn, inwstindo qualquer sançllo 
(NUCCI/(juilhcrnlc de Souza. C'ódieo t1e Prnct<SO Penal Comentado. 
8.' <d Silo Paulo: RT. 2008. pp. n ll. Estt o;p«tn. por si só, jã 
bast;uia pill'a desautorizar a conccss.ao da med•da emc:rgr:nd:~l. 

No presente caso. se levado em considcrw;lo a data 
da prisão provisóna dn paciente infOI'm.aa '""' MJtos (29.11.2008). o 
prazo cstobclcc1do oo referidn dispositi>o k:gal j! foi uttraJ)IIssado. 
l<lo, oo entanto, nlo signifi'"' que esteja ha•'tndo "''nstrang•mcnto 
ilegal Somente da an6Jisc concn:llt da •iruaçllo, soi)(S<Indo as 
cnndiçOcs e ti particularidades do proccs"'· é ~uc sc podtrá toncluir 
se. de: fam. ele esta se flCrJ!Cirando 

Em primcuo lugar. o processo-cnme de que se estA 
tral011do 1n1cgrom 03 (tresl réus. A acusaçlo uroluu ().1 (quaJro) 
testemunhas. c pelo quc consta as ns 11.\1126, 110 l udil-ucia reali7ada 
<m I 7 02 2009. fur:un ou•• idas trts testemunho.< da at:U$1ÇAo. c•wo 
Adriano Jún1or Santos d• Silva. moti•o pek> qual a mi«JSIIadu 
oc.ermrnou sua eoncJuç.Ao cocrc•uva. 

Designada audicnc<a para 27.02.2009, a t<ftnda 
testemunha reMou novametJtc ausente Du!Wltc dtsso. o nragrslr4do 
IOO\Ou as scgurnl~ pro\·idtnc:ia.~· 

"Em contaw u:lefónico. ás ~h20min. com o Ofit1al 
de Justiça NEK! SAMI'AIO. CSI< ioformtMJ não ter encontrado a 
tc<tcmunha "ORIANO DA SILVA pa.-a a dc>tdl conduçto a e<la Sala 
de ,\uditnc:IIIS. uma vez Que o OlCSOlO •aiu para trabaUillr antes lia.< 6h 
A Rcprtsenttnte do t..·1P iMisriu na oiti\•a dl leslemunhft t:altos3. 
requerendo sua conduçll<• co'tfclli-a pon novo dota a S<r dcsigt>oda. A 
Rcprcscntan!A: do Ml'.di...: que pur ter cunheoido dos autos opena; 
ne;ta oponunidadc. necessua de mai~ tempo pard anoli~v 1 
pos;ibilidad< de aditamento da d,'TlúnC.ia. <m fliC< do que COMia nos 
documtntos de ns. 961101, art pOrque tal provid<ncia implicori na 
renovoçan do• 111os probatórios ato aqui praticados. Na oc.,iA<•. 
manifestar-;<·• sobtt os pedidos de Libe<dad< l'n:msór<a." (fl 147) 

Pere<be-se qu< o rctlldo oo fim da mstruçao 
probarioria nin se da par n<gligtncia na prestaçlo j uri..tictonal, mas 
sim. <m fac< da cnmpl<>idade do feito que demanda um n>aior 
número de diliccr,cia> par• • efetiva fnrmaçSo do culpa_ 

Apesar disso. percebe-se quo: o pmccsso se cn«Wra 
em r ... final de inSiruçlo. uma vez que a defc .. tambCon dc.<iSiiu do 
uitiva das testemunhas por ela •rrolados ts n •. 7on4 c. peln que tudo 
indica. não h:l constrangimento il<cal a <>•scjar a concessto d• hminltt' 
requerida. 

Nilo hosta.-ose. •islumbr:He qu< o MM Ju<Z 
subscritO!' do ttnno de 1Uditnci2 de Os. 141/14A. na •erdade, nlo 
iOO.:fcriu o pedido de liberdade provÍSOfia formul>do pelo inlpctrlnt< 
em fa•·or du ora paciente. Confira-se:· 

"( ... ) Em 1111< pese u alcpdo <XUSSO de pti>O. 
di.,.• do pvidade das IICIIS&QOes. bt:m corno do iníciu da insiNçto 
procasual. entendo COIIvcnienle ..,..dar 1 111111ifcslltçlo mini<lai:d. 
quando terei maiores c:lant:nkoo para aquilalar sobre a -idade de 
m .. 1er os .:ulados scarctados. Alê lá. rwacnh:s CMaC \"eio os 
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rtqo&sitos cautelares e5tampado:, nos ans . .111 e .112 do CPP, c1event os 
acus:ldo< p<rmaneccr recolhidos no IAPEN.'' (fi 147!148). 

Com base nesses 1\Jndamcul~. não me ~nvc:m:i da 
..: .~istência do "fumus boni iur is .. , o q11c faz com que a análise d(l 
'"periculum in mora" ~ej:1 prejudicada. 

Portanto. indefiro n limillar. 
Rçquisitt!m-S( informações à nu1ondadc \knommada 

coatora. para que SeJam pzcstadas no pr.u.n kgal 
Apos, e•tcaminhem-S( os auto:,.~ Procuratfnria-(ieral 

de Jusuç;a p:ua a ~.:on((c~OO do parecer. 
ruhhquc-se 
lmimc:m-~ 

MAl'AJ'Á. ().1103:2009 

Om mb•rgadur CARMO A'\ TO'i iO 
Rehuur .. 

~üniro.dJ J nstica• 0000201.22.2.002.8.03.0000 

I IAUCAS ("ORPLIS 
IMPETKANTL MAIIRO JOi\0 \ 1ACHJO [),\SI LV.~ 

Pocicntc. JACO VIEIRA M AGNO 
At:T. COAI' : Jl117.0 nr: OIREITO DA COMARCA 1>1:: PORTO 

GKA:>JOE 

"D EC I S À O 

M •\ t:RO JOÃO MACEDO DA SILVA. por meio d• 
. ad.,ogado. i m~unu. habeas corpus. com txpresso pedido de limtnar, 

em favor de JACO VIEIR.~ MMíNO. com o .:scopo de atastar 
possivel comuangimcnto il\!p.al pntth:a..Jo pelo Mf\.f Jui1. de Direito da 
Comarca de Porto Grande. 

O 1mpctrant< disse que a ref\,~rida autoridade ,,:xrcdiu 
mandado de prisãu prcvc:ruivn contrn o paciente. :1.:.usado de 
participaçllo ~c furto. ocorri~o na madrugru:tn do dia 12/0211009, 
fundando-se na convcmenc1a d~ instruç~o crimannl e aphcaçtl.o dft lei 

fi<""' 
Argumentou que, no dia seguinte ao Fato, o pacicnlt: 

compareceu ã dc::lc:gacia purd prest:u tschuecimemo. momento em que 
ficou surpr~so ao tomar ci(ncia d3 élccrct aç~n de sua pns1\ll, o que o 
levou tt t \'3dlr-c;e até que se resolva a situ<t~,:i1o. 

.1\duliu 41X a medid11 njo se re,•cla imprl:!scindlvd para as 
ino.res.ti~ações do inquCrito pulicial, nt:rn tampouco pnra a instruçOO 
criminal, uma vez que não houve Oagrantc. Acrescentou que nllfl es tão 
pn:sc:ntcs O\ Ol{ltivos. autorizadores da prisao cauu:lar. 

Ressaltou que o paciente h!m apenas 18 !dezoito) ~mos de 
idade. possui residência lixa. c cursa a 2 6 série do ensino médio. nno 
havendo impedimento para que: a8uardc em l~rdadc: " conclusao do 
inquérito policial eiou a i•lstruçao criminal. Salientou que o paciente 
t:stá faltando ás aulas Cuja aus~ncia na ~scola inh:rft:rirá dra.liticamentc. 
tu~u em funçâo da impulnçao fnlsa. 

lkpois dt: rve r incursões: â ConsliW IÇAo Fcdçral c á 
doutrina, para refur~ ar a sua IC'e de dcsc.1bim1!'nto da cus tódia 
Có\Uielar, requertu, lirmnacmcnte, a rt:vogação da prislo preventiva 
noticiada, com o reco\hln\ento do nlandado judicial 1.:orutritivo do 
direito dt: liberdade do (lacien1t. No nltrito, n confirmação da liminar. 

Instruiu o pedido com cópia d,1s seguintes documenlos: a) 
procuraçao: b) mandado judi<ial : c) cenidi\:s de ocorrtncia policiol. 
d) dccl•raçoo escolar: c) comprovant< de residência: f) documentos 
pe.~Ci.Oais. 

Decido sobre o pedido limmar. 

A prrsãu cautdar de\'c fundar·~c s.!mprc em razôc::.s 
ohjetiwts c concretos E pode 5\:r U..:crctadOJ ~u.ando a lei f\Cmlitc; 
lJU~uuJo houver rrova da existência do crime e mdicius $ulici~nh:' da 
auton3: c cstiv.:r prc.::.cnt( qualquer dos pressuposlos inscritos no art. 
J 12 dll CPI-'. a garantia t.la ordem púhlit:OJ ~u• da ordl!m ecO•lómic~. ou 
neu.-s~it.lade de nssegurnr A lrlStruçâo cnrnin"l uu asst:gurar J aplicaçao 
da lei pt nal. Isto I confirmado polo j u1(',8do deste Tribunal '"j" 
ementa s.c destaca; 

··Para n prislo p[t\'entiva C ncc\!ssilrra pnwa da t\isléncia 
dn crimt! ( indicias sufickntcs de sua autoria. e ainda tlt:vt" ser 
demonstrada. mesmo que de fom1a concisa, a sua neccssidadl', ..:omo 
forma de garant1r a orc.h:m fHlhlica, a instruç.ao criminal ou para 
nssegorar a aplicaçao da ki penal :· tT JAP - HC n.' 177~107 - Acórdllo 
n.' 11 ~09 - Rei. Des. ué.>uLAS EVANGEl iSTA - Secção Única - j. 
21 09.2q<J7 -v Unânime - publ. em 17.10.2007 - OOE n • 41 121 

'lo cnso. o packnte resp.mdc, em l~s.e. por t:rimc t.l e t\rrto, 
pn:vlsln no art. 155, § r.c-. do Código Penal. purudo com f(Ciu::.:lo. o 
que permite a prisàu prev\!ntiva, nos temK>S do art. 3 IJ do CPP. 
quando presente qualquer do~ mnti.,o!o!_ pre~r·istos no art. 312 do CPP. 

A expediçao do mandado de pri~u preventiva do paciente 
Ycio JU .. tificada pela comprovaçAo da Jnat crialidad~: .Jt'!i1iva. indicios 
de autoria, a cOnveniência da mstruç!o criminal c a gardnlia da 

aplicat;<lu da lei~ Es,;s ·-t.lf.:i~ - uÍ'ti;; nsp~ctos ~Stào
consubstanciadm no clamor da comunidade nn ~emido de se impedir 
o 3v<ltlço da crirninalidade loca l. 

Como se p<Xic \'Cr, o magistmdo de pnmeiro grau dctc,·c
sc em considerações a rtspeiiO do c.lamor c.b comunidade de Pono 
Grande c l.k: uutra:\ cidndes brasileiras. sem apontar. de modo 
concreto. mothos que justificas.~m a se{!IC,gaçao an tecipada. Muito 

. ( mhora se reconheça a gra,·idadc: do furto {isto porque, aiCm t.l~: ter 
suJn prd! icado cn1 c.oncurso de agcntt:S. a vitima teve o portao do muro 
c a ~ua cas.a í11TOmbados, no momento tio sossego noturno). a 
repercussão do crime, tnsduz ida no clamor pUblu:o. por si se\ noa é 
su fi ci ent~ para justificar a (1ri~:Jo antecipada. 

/\conttce que, confomtc a linn;Klo pelo próprio impetrante, 
o pacicntt: ~• tumar ci~ncia do mandado de prisão. emoreendeu fue.a. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Ai sim. ~ravidadc do delilo c fuga. justificam a custódia cautelar. por 
t>re~ncherem. em conjunto. o ,equisiln da garantia da aplic;tç,\o da lei 
pe1t.al. Confira·se · 

·• A grav idade do delito e a ((Jga re,·eladora da iJ1tcnçào de 
não cumparcc(r am ato.."i da instrução criminal dcmonstrrtm a justeza 
da cml<'nlia cautelar· Ao impctrnntc de habeas corpus. como regrn. 
~abc u õnu.(j, d~ pnw:.r v que afinn:t e. n:\o tendo instruído de"·idamente 
o feito. impossível a arr<cii!Çàu dlO writ." (TJMG - HC 
1.0000.08 479574-9/0UU - 5' C Crim. • Rei. Pedro Vergam - J 

0•1. 11 2008) 

Os argum~ntos d~ qul~ a unputaçAo e làlsa, :W na inslruçào 
crimin:1l c! que ' c ('K.'tlen\ ter ctrtC7 .. .1 Por outro lado, atributos pessoais, 
re-s idéncra lixa c m;uricul;r c:swlur, nllo ir_nptdem a decrelaçao da 
pri s~o cautelar O mesmo aconh:cc: com a all(j,ência d~ flagrante, um 
dos argumentos traz1dos pçlo impctrame. para JUStilicar a rc'"ogaçâu 
da custódia pro\.'isória 
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Amapá - Relator: Desembargador Dôglas Evangelisla • Revisor. 
Desembargador Mello Castro • Procuradora de Justiça: Ora. 
Ralmunda Clara Banha Picanço 

Oeci&Ao • 'Retirado de pauta face ausênda justificada dos 
eminentes Relator e Revisor.' 

N'. 2.979108 - Origem: 3" Vara Criminal e Audiloria Militar da 
Comarca de Macapá Apelante: João Paulo Pinho de Ataide • 
Advogado: Dr. Manoel car10s Pereira Souza - Apelado: 
Ministério Público do Eslado do Amapá Relator. 
Desembargador Mello Castro • Revisor: Desembargador Mário 
Gunyev - Procuradora de Justça: Dra. Ralmunda Clara Banha 
Plcanço 

Decisão • "Retirado de pauta face ausência justificada dos 
eminentes Relalor e Revisor.' 

N"· 2.983/08- Origem: 2' Vara Criminal da Comarca de Macapá 
Com I!Ssc~ fw1damcntos. nt:gl"> a liminar - Apelante: José Averaldo Brito de Moraes • Advogado: Defensor 

_ Público - Apelado: Ministério Público do Estado do Amapá -
Roq11isitcm-se utformaçOcs à autoridade denominada Relator. Desembargador Edinardo Souza Revisor. 

<uatora. para que S<.Jam prest.1das no prozo legal. Desembargador Oôglas Evangelista • Procuradora de Justiça: 
------------ora. Ralmunda Clara Banha Picanço 

EucanuntK'm-.'iC o:-. aulcrs il Procuradoria-Geral de Justiça. 

Mi\C'\PÂ, 04103í200'J 

CÂMARA UNLC~ 

ATA DA 681' SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 
DEZESSETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E NOVE. 

As oito horas e vinte e cinco minulos, presentes os 
Excelenlissimos Senhores Desembargadores GILBERTO 
PINHEIRO (Presidente em exerclcio), CARMO ANTONIO e 
EDINARDO SOUZA. Ausentes, justificadamente os 
Excelenlissimos Senhores Desembargadores OÓGLAS 
EVANGEUSTA, MELLO CASTRO, MÁRIO GURTYEV E LUIZ 
CARLOS. Procuradora de Justiça Ora. RAIMUNDA CLARA 
BANHA PtCANÇO. Feita a leitura da Ata da última Sessao 
ordinária. a.qual foi aprovada por unanimidade. foram julgados 
os seguintes processos: 

N" 2.735/0Z ·Origem: Vara do Tribunal de Júri da Comarca de 
Macapá - Apelante: lzaque Miranda do Carmo - Ad110gado: Dr. 
Jorge Anaice • Apelado: Ministério Público do Estado do Amapá 

Relator: Desembargador Mello Caslro Revisor: 
Desembargador Mário Gurtyev - Procuradora de Justiça: Ora. 
Ralmunda Clara Banha Plcanc;o ~ 

Decisão - "Re~rado de pauta face ausênda jus@cada dos 
eminentes Relalor e Revisor.' 

N". 2,896/08 - Origem: 1' Vara Criminal da Comarca de 
Santarljl - Apelante: Amarildo Conceição da Fonseca 
Advogado: Defensor Público - Apelado: Ministério Público do 
Estado do Amapá • Relator: Desembargador Edinardo Souza -
Revisor: Desembargador Dtlglas Evange/isla - Procuradora de 
Justiça: Ora. Raimunda Clara Banha Plcanço 

DeclsAo - "Retirado de pauta face ausênda justificada do 
emlnenle Revisor.' 

N', 2 934/08 - Origem: 2" Vara Criminal da Comarca de Macapá 
Apelanle: Marcos Santos Pires da Silva - Advogado: Or. Clcero 
Borges Bordalo Júnior - Apelado: Ministério Publico do Estado 
do Amapá - Relalor. Desembargador Dôglas Evangelista • 
Revisor. Desembargador Mello Castro - Procuradora de Justiça: 
Ora. Raimunda Clara Banha Picanço ... 
Decisão - ' Retirado de pauta face ausência justificada dos 
eminentes Relator e Revisor." 

N'. 2.93§108 • Origem: 2' Vara Criminal da Comarca de 
Ma capá - Apelante: Mauricio da SUva de Castro - Advogado: Dr. 
Alessandro Leal Cordeiro - Apelado: Ministério Público do 
Eslado do Amapá - Relator: Desembargador Edinardo Souza • 
Revisor. Desembargador Oôglas Evangensta - Procuradora de 
Justiça: Ora. Raimunda Clara Banha Picanço 

Declsao - Rel~ado de pauta face ausência justificada dos 
eminenl1t5 Relator e Revisor. 

~ -~-9~21 - Origem: Vara Única da Comarca de Ferreira 
Gomes - Apelante: Cristiano Corrêa Lacerda Filho • AdvogadO: 
Dr. Alessandro Leal Cordeiro • Apelado: Ministério Público do 
Estado do Amapá - Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro -
revisor: Desembargador Luiz carlos - Procuradora de Justlça: 
Ora. Raimunda Clara Banha Picanço 

Decisão • Relirado de paula face 
eminente Revisor. 

H". 2,942108 • Origem: 2" Vara Criminal da Coma 
Sanlana - Apelantes: Raimundo dos Sanlos Barros e 
dos Santos Barros Advogado: Defensor Público - l<!,do: 
Ministério Püblico do Estado do Amapá alar· 
Desembargador ~_?las ~~angelista - Rellir:or: Oes _ ga~~ 
Mello castro - Procuradora de Justiça: Ora. Raimunda Clara 
Banha Picanço 

Decisão - Retirado de pauta face ausência justificada dos 
eminentes Relator e Revisor." 

N'. 2,9&7101 • Origem: Vara Única da Comarca de 
Tartarugalzinho • Apelante: Gilson Barbosa • Advogado: 
Defensor PUblico • ADelado: Ministério Púbüco do Eslado do 

Oeclsilo - 'Retirado de ~ta face ausência justificada do 
eminente Revisor.' 

tf.J.!I:Q§I~ ·Origem: 3' Vara Criminal e de Aud~oria Militar da 
Comarca de Macapá Apetante: Tomé Cosia Furtado • 
Advogado: Dr. Michel Nasdmento de Oliveira • Apelado: 
Ministério Público do Eslado do Amapá Relator: 
Desembargador Gilberto Pinheiro • Revisor. Desembargador 
Luiz Canos - Procuradora de Justiça: Ora. Raimunda Clara 
Banha Picanc;o 

Oeci&Ao • ' Retirado de pauta face ausênda justificada do 
eminente Revisor." 

N'. 2,990/08 - Origem: vara Única da Comarca de Porto 
Grande - Apelante: Minislêrio Público do Estado do Amapá • 
Apelados: Adenilson de Oliveira Gomes e RaimundO Nonato 
Madureira Júnior ,- - · Advogado: Defensor Público - Relator: 
Desembargador Edinardo Souza - Revisor. Desembargador 
DOglas Evangelista - Procuradora de Justlça: Ora. Ralmunda 
Clara Banha Picartr;o' 

~I!Jo • "Retir~o de pauta face ausênda justifi cada do 
eminente Revisor. 

N", 2,998108 - Origem: 3' Vara Criminal e Audi toria Milllar da 
C9marca de Macapá Apelante: Marivaldo Barros Uma -
Advogado: Dr. Maurido Silva Pereira - Apelado: Ministério 
Público do Estado do Amapá • Relator: Desembargador Mello 
castro - Revisor: Desembargador Mário Gurtyev - Procuradora 
de Justiça: Ora. Raimunda Clara Banha Picanc;o 

Decisão • 'Re~rado de pauta face ausência justificada dos 
eminentes Relator e Revisor.' .'\ 

!f.__3,()1!!LQI • Origem: 1' Vara Criminal da~/ d I 
Santana - Apelante: Max Sandro Pereira Gonçalves . : 
Defensor Público - Apelado: Ministério Público d stado o 
Amapá - Relalor: Desembargador Gilberto Pinh - R ~_' 

Desembargador Luiz cartos - Vogal: Desembargador Carmo 
Antônio • Procuradora de Jusllça: Ora. Ralmunda Clara Banha 
Plcanço 

Decisão "ReUrado de pauta face ausência justificada do 
eminente Revisor.', 
N", 3.01V08 - Ohgem: 3" Vara Criminal e Auditoria Militar da 
Comarca de Macapá Apelante: Luiz Fernando Lacerda Ferreira -
Advogado: Dr. Adernaldo dos Santos Júnior - Apelado: 
Ministério Público do Estado do Amapá Relator. 
Desembargador Mello castro • Revisor: Desembargador Mário 
Gunyev - Procuradora de Justiça: Ora. Raimunda Clara Banha 
Picanc;o 

Oeçlsão ·e~rado de pauta face ausência justificada dos 
eminentes Relator e Revisor.' 

N". 3,!l26/08 - Origem: 1" Vara Criminal da Comarca de 
Santana - Apelante: Ministério Público do Estado do Amapá -
Apelado: Josias Monteiro da Cosia • Advogado: Defensor 
Púbüco • Relator: Desembargador Mello castro • Revisor: 
Desembargador MáriO Gurtyev - Procuradora de Justiça: Ora. 
Raimunda Clara Banha Plcanço 

~ • "Retirado de pauta face ausênda justificada dos 
eminentes Relalor e Revisor." 

ArELACÕESJ!J 

!f,_ 092101 • Origem: Vara Onica da Comarca de Serra do 
Navio · Apelante: L. M. • Advogado: Defensor Público -Apelado: 
Ministério Público do Estado do Amapá Relator: 
Desembargador Gilberto Pinheiro • Revisor. Desembargador 
Luiz canos • Procuradora de Jusdça: Ora. Ralmunda Clara 
Banha Picanço 

~ • "Retirado de pauta face ausência justificada do 
eminente Revisor.' 

!:f,_ 095/08 • Origem: Vara da Infância e Juventude da Comarca 
de Santana Apelante: O. dos S. A. • Ad'Algado: Dr. Gerõnimo 
Acácio da Silva - Apelado: Ministério Público do Estado do 
Amapá • Relator: Desembargador Güberto Pinheiro • Revisor: 
Desembargador Luiz Carlos • Procuradora de Justiça: Ora. 
Raimunda Clara Banha Picanço 

Decisão • "Retirado de pauta face ausência justificada do 
eminente Revisor." 

APELAÇÕES CJvEIS 

N" 3 241/0I • Origem: 1' Vara Cível e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá Apelante: PREVINORTE - Fundação 
Eletronorte Previdência • ~: Dr. Washington Uma P!a.Ji! - · 
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Apelado: Benad~o Picanço de Uma - Advogado: Or. José 
Henrique de Mendonça Dias - Relator: Desembargador Edinardo 
Souza - Revlsor:DesembarQador 06glas Evangelista 

Decisão • 'Retirado de pauta faca ausência justificada do 
eminente Revisor.· 

N". 3 55!11J!I • Origem: Vara Única da Comarca de Serra do 
Navio • Apelante: Rocldo Machado Araújo - Advogado: Or. 
Washington doa Santos Caldas - Apelado: Minera~ Amapan 
LTOA • Ad110gado: Or. Felipe André Souza de Castro • Relator: 
Desembargador Gjjberto Pinheiro • Revisor. Desembargador 
Luiz Cartos 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Martins • Advogado: Or. Juliefme SiQueira de Souza • Relator: 
Desembargador Golberto Pinheiro • Revisor. Desembargador 
Luiz Carlos 

Decido - ' Reti rado de pa~ face au5ênda justificada do 
eminente Reo;isor.' 

APELACÃO CÍVEL E REMESSA EX OffiCIQ 

t!!,.. 2.5~j · Origem: 1• Vara Cível e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá Apelanla: Rádio Oifusora de Macapá • 
Advogado: Dr. Marcelo Ferreira Leal • Apelados: Sérgio 
Cerquoira Barcellos a Carlos Eduardo Mello Silva Advogado: 

Pãg. 20 

E que o Estado, dentro da suas possibiiõdades orçamenbltlas. 
cumpre com suas obrlgaç6as. ~o podendo o Jud~ 
' Interferir' na gaSIJo da aaUde p(.tJiica do Estado. sob pena se 
ferir o princípio da ~doa Poderes. 

Requereu, 80 llnal, a c:onoeu.lo de efei1o suspensivo 
buscando elidir oa afeitos da dec:lsio racontda. e no men.o, o 
provimento do /qa110 para que seja 1'8fonnada a dec:IYo 
prolatada em primeira Instância. 

Com I Inicial, junlou doa.menloa de fts. 13/4Q, dantre eiell 
dec:lslo agravada e c6pla de orçamanto de despesas 
hospltalwes. 

Dr. Canos Eduardo Mello Silva - Relator: Desembargador 
Declslo · - "Retirado de pauta face ausénda justi(j do Edinardo Souza • Revisor:Oesembargador Oóglas Evatlgellsta -
eminente Revisor.' j Procuradora de Justiça. Ora. Raimunda Clara Banha Picanço 

Bravamente relatado. pesao a examinar, em Mglida deddlr 
tio-somente quanto ao efeito perseguido. 

te.....3..7j2/~ • Origem: 1• Vera Civel e de Fazenda t .. ~ d~l ~ • "Retlfado de pauta face ausência justifiCada do 
~·~~e ~~P~ '!!!~lante: Estado do_Amapá 1(_.;;g;do'/ _ eminenle Revisor.' 

Em que pesa as mudanças ocorridas no Código de Processo 
Civil, tomando o Agravo Retldo a regra e o Agnvo de 
lnslrumento a axcec:Ao. vtalumbro. em lesa. no creserM 

Or. Guilherme Carvalho e Sousa • Apelado: Robson AntOOio 
Tavares da Costa • Ad110gado: Or. Elias Salvlano Farias • 
Relator. Desembargador Gilberto Pinheiro - Revisor: 
Desembargador Luiz Carlos -

Declslo - 'Retirado de pauta face ausência justificada do 
eminente Revisor.' 

N". 3.751108 • Origan: 3• Vara Cival e de Fazenda Publica da 
Com~ de Macapá Apelantes: Henr1queta dos Remédios 
Costa a JC MaranhAo Comércio e Représenta<;ao Lida. -
Advogados: Dr. Alio Cayo de Lacerda Mira e Ora. Gisele 
Co<Ainho Beserra • Apelados: JC Maranhão Comércio e 
Represeotação Lida. a Hanriqueta dos Remédios Costa • 
Advogados: Ora. Glsele Coutinho Beserra e Or. Aula Cayo de 
Lacerda Mira - Relator. Desembargador Edinardo Souza · 
Revisor: Desembargador OOglas Evangelista 

~ • 'Retirado de pauta laca ausência justificada do 
eminente Revisor.' 

H". 3.ZU101 ·Origem: 4• Vara Civel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá Apelante: Estado do Amapá • Advogado: 
Dr. Guilherme Carvalho a Sousa • Apelado: Antenor Guimarães 
Rodrigues Filho- Advogada: Ora. Rosely Uenne Malcher Ramos 
• Relator: Desembargador Giberto Pinheiro - Revisor. 
Desembargador Lulz Car1os 

Decido • "Retirado de pauta face ausénda fusliflcada do 
eminente Reo;isor.' 

N" 3112/Qf ·Origem: 3' Vaca Civet e de Fazenda Publica da 
Comarca de Macapá Apelante: Genésio Cardoso do 
Nascimento e outros (06) • Advogado: Or. Mai.Wicio Braga de 
Nó\103 • Apelado: Mulicípio de Santana - Advogado: Or. Fábio 
Lobato Garda • Relator. Oesemba'9ador Gilberto Pinheiro -
Revisor: Desembargador Luiz Carlos 

~ • "Retndo de pauta face ausénda justificada do 
eminente Revisor." 

N". 3 122101 • Origem: 2' Vata Civel e de Fazenda Pública da 
Comatea de Macapá Apelantes: Jaal Neves Gonçalves Amor1m 
e Estado do Amapá Advogados: Dr. Tiago Staudt Wagner e 
Ora. Sinya Simone Gurgel Juarez Dantas - Apelados: Estado do 
Amapá e Jael Neves Gonçalves de Souza Advogados: Ora. 
Slnya Simone Gurgel Juarez Dantas e Or. r.ago Staudt Wag~er 
- Relator: Desembargador OOgtas Evangelista. 

Declslo • ' Retirado de pauta face ausênoa justifteada dos 
eminentes Relator: 

l'r....3.8W08 • Origem: 41 Vara Civel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá Apelante: Telemar Norte Leste S/A • 
Advogada: Ora. VerOnica Beck • Apelado: Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Extrativistas dos Estados do Pará 
e Amapã - Ad\IOgilda: Ora. Clalda Rocha da Costa - Relator. 
Desembargador Gilberto Pinheiro - Revisor. Desembargador 
LuizCartos 

~ - "Retirado de pauta face ausência justificada do 
eminente Revisor.' 

tf". 3.!130101 • Origem: 3• Vara Civel e de Fazenda Pública df/ 
Comarca de Macapá Apelante: Sergio Samanho Chagas - M~ • 
Advogado: Dr. Jean Everson Coelho da Silva • Apelado: Oa~'da 
S. Nunes Valente - EPP • Advogado: Or. AntOnio Klebet .• 
Souza dos Santos • Relator. Desembargador Gjjberto Pi 
Revisor: Desembargador Luiz Canos 

OeclsAo - ·Retirado de pauta face ausàlc:ia j 
eminente Revisor." 

~ 3.931~ - Origem: 41 Vara Cível e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá Apelante: Llquigás Distribuidora SIA • 
Advogada: Ora. Karina Torres Uma · Apelado: J. A. Uchoa 
Advogado· Or. Francisco Fabiano Dias de Andrade - Relator. 
Desembargador Gilberto Pinheiro • Revisor: Desembargador 
L..tz CaMos 

Decisão - 'Robrado de pauta lace ausência jusUfocada do 
t:minente ReVISor.' 

~ 3.96010~ - Origem: 2' Vara de Famllia, órtaos e Sucessões 
da Comarca de Macapá • Apelante: J. L V. (J . L. V .. rurador do 
apelanle) - AdiiOgado: Or. Alio cayo de Lacerda Mira • Apelado: 
J. N. v . Advogada: Ora. Kam:;ta Dantas • Relator. 
Desembargador Gilberto Pmeiro - Revisor. Desembargador 
Luiz canos • Procuradora de Justiça: Ora. RaimU'lda Clara 
Banha Picanço ' 

Oed&ao - 'Deosão. ' ReUrado de pauta face ausência justiftcada 
do eminente Revisor.' 

rr. 3 062/Qf • Origem: 2• Vara Cível e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá Apelante: Estado do Amapá • Advogado: 
Or. Dieoo Bonnita AQular do Nasdmento • Apelado: André 12in.. 

6QBAY~~TRUMENTOS 

Jr..J.2Q7/~ • Ortgem: Vara Única da Comatea de Amapá -
Agravante: Estado do Amapá • Advogada: Ora. Sinya Simone 
Gurgcl Juarez Dantas - Agravedo: Ministério PUblico do Estado 
do Amapá • Relator. Desembargador 06gtas Evangelista -
Procuradora de Justiça: Ora. Raimunda Clara Banha Picanço 

Decido • •Redrado de pauta face ausllnda justificada do 
eminente Relator.' 

I 

agravo que a deelsAo ~ecla é suscatlvet de causar à parte 
lesAo gave e de dHidl reparaçlo. 

Assim, noa tarmoc do art. 558. do Esllltulo """-sual Civil, é 
pouiYIII a concesslo do efeito IUSpensi\IO qunjo pnl58tlle6 a 
relevanla funclamenWçlo (fl.mus bori furta) • a leslo grava e 
de dlftcil reparaçlo (petlcutum In mcn). 

Pois bem. 

tr. 2.293/00 • Origem: Vara úrlca da Comarca de Cal<;oene O Juizo singular ciante da Med~ de ProleÇio • saíxle da 
Agravante: Claudio Jênio dos Sanlos Farias • Advogado: Or. menor proposlll pelo Mlnlsl6r1o Público. E~ delennlnou 
Agord de MaiOs Pinto - Agravado: Murici pio de Catçoene que o ~vante. em 48 horas. proYldenciasse a inlamaçlo a o 
Advogado: Or. Ludvaldo da Silva Costa - Relator: ~mlnhamll!'lo da manot Janalna Dias . Lal1e 80 C4lnlro 
Desembargador Ed<naróo Souza. L. M6dico capaotado lor8 do Estado, para realizaçlo de c:irurgta 

cardlaca. a>m remoc;lo em UTI aerea. 

Decido· "A Colmara Única do Egrégio Tribunal de J · do Adianto que. no caso conaeto dos autos, tal determlnaçto 
Estado do Amapá, por unanomidade. oonhec!'J do agr.(.~110 . no judicl8l é de dlflel cunp!'tmenlo, pelo menos dentro do prazo 
méri to. pelo ":'esmo quorum. negou-lhe provmeoto .r ermos estabelecido. E jusdtlco. 
do 11010 pro fendo pelo relator: • 

Nada mais havendo foi ence~ada SessAo ,às 
nove horas e trinta e sete minutos. E Ana 
c•lia Madeira Banos Alcoforado, Diretora da cretana 
da c.\mara Única, em exercício, lavrei a presen e ata, que 
vai por mim subscrita e assinada pelo Excelanllsslmo 
Senhor. DesembargadO< Pre~sldenta d/S,otánda Câmara. 

Oesemb fr~or H · ~de Mello castro 
Pr~enle . ara Unlca 

cN.IARA ÜHICA 04 COMAACA DE TRIBUNAL OE JUSTIÇA 
AV. GENERALRONOOH. 128S PRfoloOOTJAP· CEP: 68906390 

Pauta de Publicação • Atos Judiciais 

N" único da Justiça: 0000182-25 2009.8.03.0000 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
AGRAVANTE: ESTADO DO IWJPA 
Advogado: JOSIÔ EVANORO DA COSTA GARCEZ FILHO • 
17833AP 
AGRAVADO: MtNISTIÔRIO PÚBLICO DO ESTADb DO 
AMAPÁ 
OespaCho/Oedsto: AGRAVO N"0000162·25.2009.8.03.0000 
Origem: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE 
T ART ARUGALZINHO 
Agravante: ESTADO OOAMAPA 
Procurador: JOSE EVANORO DA COSTA GARCEZ FILHO 
1\gavado: MINISTIÕRIO PÚBLICO 00 ESTADO 00 IWt)oJ>Á 
Relator. Desembargador LUIZ CARLOS 

Vistos, etc. 

0 ESTADO DO AMAi' A, por sua proaxadora, lnterp6s 
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a dedslo proferida pelo 
Juizo de Direito da Comarca de Tartarugalzinho. nos autos do 
Processo n• 4.1251Q9 • Medida de Proteo;ao Espaclftca, 
ajUzada pelo MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ em favor da menor JANAINA DIAS LEITE, que deferiu 
o pedido de tutela antedpada requerida, determinando que o 
agravante, no prazo de 48 horas: a) Provldende a lntemaçlo e 
o encamlnhameniO da menor Janaina Dias Leite ao Cêntro 
Médico capadtado fora do Estado. para reallzaçlo da cln.wgla 
cardiaca, com remoçJo em UTI allrea: b) Forneça todo o 
nacassário para o tratamonto e estadia da menor. durante """ 
tratamento tora do domicílio, sob pena de multa diária de R$ 
5.000,00 (cinco mil raals), em caso de descumprimento. 

O Agravante aduzíu. em suas razões. que vem tomando todas 
as providêndas para encaminhar a menor Janalna a um 
Centro Especializado, todavta, sem éldto, tendo em vista a 
indisponibilidade de leitos de UTI em outros Estados. 

Informou que a Secretaria de Saúde entrou em contato com 
vários hospitais particulares credendados no sistema CNRAC 
(Central Nacional de Regula~ de Alta 
Complexidade), tendo lndusive, r~ orçamento do 
Hospital Lúcio Rebelo, que exigiu previa empeoho. 

Com isso, ressaltou a impossibiidade de contratar com o 
Hospital, argumentando Que o orçamento da Secretaria da 
Saúde s6 estará dlsponlvel na segunda q<Anz- do mês de 
re-elro. 

AHim, alegou que nAo DOdaria realizar a transferênc:ia da 
menor para oúro Eslado no prazo estabelecido na sentença 
&ingular. 

Por outro lado. reuallou que em razao da autonomia 
administrativa a tlnancelra do Estado do Amapá e do princípio 
da independanda entre os poderes lncunbe ~ Admnstraçlo 
Pública, administrar e gerir os seus recursos d&YOOdo atuar 
sempre alm aoberanla e autonomia. 

10 cediço que 1I6m doutrina a jurispt\ld6ncia se orientando no 
senddo da que a nonna constitucionallnscutpida no w11go 196, 
que dispõe que •a saúda é dlrallo de lodos a daYw do Estado", 
é de ll)llcabllldada Imediata, sendo exiglvel do Estado. cletde 
logo, assegur~r 1 lodos 01 cidadlos o ~10 social • saúde 
consUtuclonalmenle previsto. 

Todevta, após melhor eqminar 1 ma~. esiOU convenCido 
de Que refe<tda orlentaçlo deve almportar limites, n.tos no 
própriO texto constitucional, sob pena de o Judic:l*lo 
lmiscuir·se na •fera de almpeiAncia do ll9slalivo e do 
Executivo, interfar'rtdo no orçamento doe entes •tatais e até 
mesmo na política da distribl.içlo de saúde a lodos os 
ddladlos. 

Assim, em razJo de autonomia administrativa e financeira do 
Estado do Amapi • do princlpio da indepeud6ucía en!Je os 
podetas, nlo poda o Judiâirlo, da imedillo, substituindo o 
Exec:utivo 1111 •- podaras de ldmnstraçio e gestio. 
estabalecer onde e quando ~ w ll)licados 01 recursos 
e feitos os investimentos .-sárlos. priorizando, até mesmo, 
o direito de uns em detrimento do de muitos. 

Por outro lado, petas peças que formam o lnslrumenlo, 
constatai que o ag~nte tomou tDc:las as provid6ndas 
-..nu pare encaminhar 1 menor Janalna a um Centro 
Especializado, nlo obtendo 61dto, em razAo da 
indiaponlbllldeda de alellos de UTl em outros Estados, 
c:onfoone justificado nos MIIO&. 

Informou ainda, o agravante, que os hospbls panlculanll em 
contato, exigiram prévio empenho para oonlratar, e neste 
ponto, jusdftoou que nAo poderia fazê-lo em razlo do 
orçamento da Sec:tetana de Saúda eatar dlsponlvet somente 
na segunda quinzena do m6s da fevereiro, fu'llando InclUsive, 
c6pla de orçamentoa de despesas hospitalares (fts. 46149). 

Desta forma, enllndo que nlo esllr1am presentes os 
raqulaltoe autortzadores da concasslo da tutela antecipada 
requarlda noe aUIOI da Medida de Proteçio Especifica n" 
4.125109. 

Por sua vez, a lm~ da multa diária. no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais). em caso de descunprimenlo do 
determinado pelo Juizn a quo, irque$tionavelmente. 
repercutlnl de forma negativa nas atividadel do ag~nte. que 
~tia com orçamento certo e determinado na gestio da 
saúde pública do Estado. 

Dai porque, sem maiores delongas. concedo o ef8ilo 
~USPtn$~110 aqui pretendido pelo agravante. eis que Y8jo 
presentes seus raqulsilos nec:assârlos, e, consequentemante, 
suspendo a decislo cn impugnada. 

Dê-se ciéoda 80 juizo da causa sobre esta declsao e 
colham·se as lnlormaQ6es pertinentes. Intimem, ainda, o 
agravado para apresentar a contraminula deste reano. desde 
que queira. 

N" único da Justiça: 000017S.24.2009.8.03.000Õ 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
AGRAVANTE: GILBERTO DE CARVALHO JÚNIOR • 
Advogado: GILBERTO 0€ CARVALHO JÚNIOR· 20908BSP 
AGRAVADO: JORGEMAR FERREIRA GARCON 
Advogado: JEAN CARLO DOS SANTOS FER~EIRA • 
833AP 
0~: AGÇIA\10 0000175-24.2009.8.03.0000 
lqavante: GILBERTO 0€ CARVALHO JUNIOR 
Advogado: GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR 
lqavado: JORGEMAR FERREIRA GARÇON 
Advogado: JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA 
Relator. Oatemblrgldor LUIZ CARLOS 
cAMAAA ÚNICA 

VIstos, ate. 



Maca á 05.03.2009 

I 

O adYOglldo GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR, em causa 
própria. interp6s o presente Agravo de lnstrumentç. contra 
declslo proferida pelo Juizo de Direito da Vara Unica da 
Comarca da Vltóri.t do Jari, que, nos autos da Ação Monitória 
n• 1.80912007 ajuizada contra ele, nao recebeu o seu recurso 
de Apelaçio por falta de requisitos lntrlnsecos e 
extrinsecos(legilimação a inh!resse para rooorr..- e preparo). 

Em suas razões reo.nais, aduziu inicialmente. que possui 
Interesse em reootTer e que teria legitimidade para interpOr o 
r-ferido r8CIJISO de apelaçao, tendo am vista estar advogando 
em causa própria. 

Com relação • au~cia de preparo, jusllflcou que naquela 
Comarca não havia quem pudesse calculat o valor das ruslas, 
e que o banco mais próximo para raceber tais custas ftcava a 
cetea de 30 quiômetros de lá. Ressaltou Inclusive. que diante 
da tais dificuldades, jã é prática da Juiza ntwr determinar o 
recolhimento do preparo. após o recebimento dos recursos. 

Em razão diSso. sustentou que a decisão singular não teria 
feito a melhor justiça, ressaltando que o Juizo singular deveria 
ter det..-minado a deYOiuçao do prazo para o pagamento do 
preparo. 

Por tais argumentos, pediu efeito suspensivo ao presente 
agravo. para determinar que se abra pram para a 
apresentaç.ao do preparo recursal e. por conseqijência, se 
receba o recutSO de apetaçAo. Ao final, pediu ainda, o 
beneficio da gratuidade jUdlclâria. ou que seja autorizado o 
pagamento das cus1as ao final por nao ler condições de 
paga-las. 

Brevemente relatado, passo a examinar, em seguida deddlr. 

Segundo diSpõe o art. 52~. Inc. I, do vigente .Estatuto 
Processual CMI. al6m das cópias da dedsão agravada e das 
PIQCI.JtiiÇÕIIS outorgadas aos advogados do agravante a do 
agravado, também é obrigatório que a peüçao de agravo de 
instrumento seja instruida com a cef1ldlo de Intimação do 
decisum fustigado. Allés, a observancia dessa última 
eldgência, como é cadlço, tem por escopo viabilizar a aferição 
da tempestividade do recurso, cujo prazo para interposiçao é 
de dez dias, contados da data em que os advogados sao 
Intimados da decisão (art. 522 cJc os arts. 242 e 506. todos do 
CPC). Por isso mesmo, cumpr•me registrar qua a 
mencionada exlg6nâa somente e dispensável quando o 
pressuposto objetivo da tempesiMdade estver. por outro melo. 
demonstrado saUslatoriamente nos autos. 

O posicionamento da )OOsprudêncla dominante é no sentido 
de que a falta de qualquer das peças obrigatórias resultara na 
negaçao de seguimento ao recurso, diretamente pelo relator 
(CPC, art. 557), ou em seu nao conhecimento pela Turma ou 
Câmara Julgadora. 

Essa é a orientação dasla E. Corte, inclusive: 

"1) Constitui incumb6nc:la do agravante Instruir a inidal do 
agravo de Instrumento com as peças obrigatórias, elencadas 
no art. 525, Inc. I, do C6dlg0 de Processo Civil, haja vista que a 
ausência de qualquer delas. na medida em que crie dlftculdade 
à ateriçao dos requisitos de admlsslbllldade ou ao próprio 
julgamento, lnvlablllza o seguimento do recurso· 2) Assim, não 
se c:onhec:e de agravo. C4a Inicial v..-n desacompanhada de 
qualquer elemento habil a demonstrar sua tempestividade'. 
(TJAP • Ag n.• 1110103 • Acórdão n.• ~281 • Rei. MÁRIO 
GURTYEV • Câmara Única • j. 25/0212003 • v. Unânime • p. 
11/0312003 • DOE n.• 21189). 

Pois bem, no caso concreto dos autos. verifico que o 
agravante nao instruiu á petição do agravo com certidão de 
sua lnUmaçao, eis que apenas j~K>tou cópia da detisão que 
nao recebeu a citada apelaçAo, o que, ro meu sentir, nlo 
configufa cef1ezll da lnUmaçao do agravante. 

Por outro lado. ainda que se quisesse aferir a t..-npestividade 
pela data exarada na decisao raoorrida (ls. 08), o presente 
agravo estaria lnl..-npestivo. eis que a mesma foi proferida no 
dia 11 .02.2009, (quarta·felra), enquanto que o presente agravo 
somente foi protoCOlado no dia 27 do mês de • feverelto, 
conforme registrou o relógio datador do Departamento 
Judiciário desta Corte (ft. 02). 

Destat1e, considerando o dia 12 do mês fevereiro como o do 
provável termo Inicial da contagem do prazo recursal e. 
desprezando-se os dias 23, 24 e 25 do mesmo mês (feriado 
regimental pelO perfodo carnavalesco), tem-se que. entre 
aquele posslvel dies a quo e o da Interposição do presente 
agravo (27.02.2009), transcorTatam onze dias. 

Assim, levando em conta que o agravante dispunha de 
apenas dez dias para in1erpor a presente irresignaçio, ainda 
que se pudesse presumir a ciênda do dedsum • que, vale 
repetir. e doCumento obrigatório na instrução de um agravo •• 
realmente perceber! amos que o mesmo esl.1 Intempestivo. 

Sobre o tema, tenho como opor1uno trazer a lume 01 · 
seguintes precedentes )UriSpiUdendals, desta Cone e do 
Egrégio SuperiorTribooal de Justiça: 

"PROCESSUAL CIVIL • Agavo de Instrumento • Ausência de , 
traslados obtlgat611os ·lncúr1a do agravante • lnobserv3ncia de 
e.>ôgênda expressa do art. 525, Inc. 1. do Código de Processo 
CMI - Inadmissão de oonvarsao em diligénda • Rectl$0 nao 
conhecido • Após o advento da Lei n• 9.139195, que atribui ao 
agravante o Onus de aoostar as peças obrigatórias a peUçâo 
de agtavo. a auMncla de qualquer delas nlo mais enseja a 
oonversio do julgamento em diligência e slm o nlo 
conhecimento do racurao." • (T JAP • CAmara Única • Ag n•. 
168/97 • Rei. Desembargador Mário Glxtyev • Jutg. de 
26.06.97 • Unãnime • DOE de 15.08.97 - In Portal do 
T JAP/Jur1spn.Jd6ncia) 

•PROCESSUAL CIVIL • Agravo de Instrumento • lna)llndas 
ordlnarias • Falta de peça obrigatória • Oportunjdade de 
correção da falha • ImPOSSibilidade • 1) No sistema da Lei n • 

(DIÁRIO OFICIAL) 

9.139/95, nao h6 espaço, nas instanc:las ordlnarias, para a 
correção de eventuais falhas na formação do instrumento, 
dado que o art. 525, I, do CPC, alterado por aquele diploma 
legal, encerra norma de canlt..- cogente. Precedentes do ST J • 
2) EmbargOS acolhidos." • (ST J • Corte Especial - REsp. n•. 
136.39SIPR • Rei. MiniSIIO Fernando Gonçalves • Julg. de 
02.06.04 • DJ de 21.06.04 ·In Sita do ST J/JI.risprudênda) 

Ademais. devo ressaltar ainda que, mesmo sendo desprezado 
o atraso de um dia na lnterposiçao do presente &(18VO, ainda 
assim, não haveria como admitir o prosseguimento deste 
agravo, tendo em vista a ausência do preparo, e justifico. 

Como relatado. o agravante ao Interpor o presente agravo, 
pediu a concessao de gratuidade de justiça e. 
conseqüentemente, a dispens.a do preparo. Todavia, no meu 
entender, esse pleito nao pode ser acotlido. 

Não se desconhece que o acesso e qualquer grau de 
J.~o inde~de _do ~imanto da preparo, quando à 
parte se declara Juridicamente Póbrit. até porque essa garantia 
é expressamente assegurada pelo arl 4°, da Lei Federal n• 
t .060/1950. Entretanto. no caso concreto. nao há como aplicar 
o beneficio da gratuidade judláãrla. 

Primeiro, porque o agravante ~>ao juntou decJaraçAo, por ele 
próprio subsaita. afirmando sua miserabilidade juridica. ao 
revés. ressaltou na petlçAo do agravo, a possibilidade do 
recolhimento das custas do preparo ao ftnal da demanda. 

Ademais, nlo se pode pender de vista que o agravante 6 
advogado. cujo$ hOnorários certamente poderiam pagar es 
custas de um agravo de Instrumento, razao pela qual, sem 
justiftcativa convincente, nao há como lhe conceder o benefldo 
da assistência judiciaria gratuita. 

Por outro lado, a lel Instrumental estabelece com dareza que 
a prova do preparo deve acompanhar a peça recursal, sob 
pena de deserçao, conforme os precisos termos do art. 511, 
caput, do C6digo de Procesao Civil, cu)o verbete t..-n o 
seguinte enunciado: "No ato de interposlçAo do recurso. o 
recorrente comprovaré, quando exigido pela leglslaçlo 
pertinente, o respectivo preparo, indusive porte de remessa e 
de retomo, sob pena da daserçto." 

Nesse senlido, pacifica é a oriantaçAo da jurisprudénda desta 
Corte. conforme revata o seguinte precedente: 

"PROCESSUAL CIVIL • Agravo de instrumento • Ausência de 
preparo • Mlserablldade jurídica • Afirrnaçlo da parte ou 
outorga de poder especial • Inexistência • Nao conhecimento • 
1) mo se conhece de agravo de Instrumento interposto sem a 
prova do preparo e sem justificativa h6bU a dispensar a parte 
recorrente de arcar com esse Onus • 2) A declaraçao de 
pobreza jufldica deve ser firmada pela própria parte ou por 
advogado que ostente poder para lal ftm, eis que essa oU1orga 
nao se enquadra entre aquelas abrangidas pela dáusula ad 
juditia." • (T JAP • Câmara Única • Ag. n' 1.825106 • Rei. bes. 
Mério Gurtyev • Jutg. de 18.07.2006 · UnAnime • DOE de 
22.00.2006 ·In Portal do T JAP/Jurispn,!Q+nçe) 

Assim, ulizand<Hne dos poderes conferidos ao Relator 
contidos no art. 557, caput, cJc art. 527, I, todos do C6digo de 
Processo Civil. nego seguimento ao presente recurso de 
agravo. 

Publique-se e cumpr1>-ae. 

CI.MARA ÚNICA DA COMARCA DE TIUBUNAI. OE JUSTIÇA 
AV. GENERAL RONOON. 1295 PR~OIO 00 T JAP . CEP: 68906390 

Pauta de Publicação - Atos Judiciais 

N" único da Justiça: 0000371-74.2003.8.03.0009 
APELAÇÃO 
APELANTE: LOURIVAL CANTANHEDES MESQUITA 
Advogado: MIGUEL ROBERTO NOGUEIRA ANDRADE • 
1253AP 
APELADO: MINISTIÕRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Despacho/Decisão: Tendo em vista a existência de pleito para 
arrazoar nesta insl.1ncia (ft.126). intim•se o apelante, através 
de seu Advogado. para apresentar as razões recursais (art. 
600.§ 4•. CPP), no pram legal. 

Após, abfa-se vista ao Mínistêrio Público de primeiro grau, 
para contra-arramar e, em seguida, encaminhem-se os autos 
à douta Procuradoria de Justiça. 

N° único da Justiça: 0003787-32.2007.8.03.0002 
APELAÇÃO 
APELANTE: MAX DOS SANTOS BARROS 
Advogado: KU;BER NASCIMENTO ASSIS · 111 1AP 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO /WAPÁ 
Despacho/DecisAo: A defesa demonstrou Inter~ em 
arrazoar. nos t..-mos do art. 600. § 4°, do C6dlgo de Processo 
Penal. Assim, determino sua intimação para apresentar as 
razões recursais, no prazo legal. Intime-se. também, 
Ministério Público para contra-razões. 

Após, à Procuradoria de Justiça. 

N" único da Justiça: 0000103-37.2009.8.03.0000 
APELAÇÃO 
APELANTE: JOSE RENATO NUNES DA SILVA 
Advogado: DEFENSOR PúBLICO • 99999AP 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
DespachoiOedsllo: A defesa demonstrou Interesse em 
arrazoar, nos termos do art. 600, § 4°, do C6digo de Processo 
Penal. Assim. · determino sua intimaçao para apresentar as 
razões recursais. no orazo leoal. lntim•se. também. 

Ministério PúbVco para contra-razões. 

Após, a PIOCU'adoria de JustiÇa. 

TRJ8UNAL DE JUST1ÇA,04 de rna<çodo 200G 
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~ (a) ClAMY HOAACKl OLIVEIRA BANDEIRA BARBOSA 

Cilefo do Secretaria 

cAiiA& ÚNICA 
SUBS~CRETARIA C RIM )NA!. 

APEI.,ACAO CRIMINAL tr 2.117101 
~co da Juatlça· 0000101::54.2001 U3.!!!1!lQ 

Origem: 1• VARACRIMINAL DA COMARCA O!!! MN;;N'Á 
Apelantes: FRANÇOIS MACIEL DOS SANTOS, DANILO DE 
ALMEIDA DO NASCIMENTO E MAURO JUNIOR MARTINS 
LEITE 
Advogado: SANDRO MODESTO DA SILVA 
Apelado: MINISltRJO PÚBLICO DO ESTADO DO NU.PÁ 
Relator: O...mblorgador MELLO CASTRO 

VletM. ~e .... 

Os réus FRAHCOIS MACIEL DOS SANTOS, 
DANILO DE ALMEIDA DO NASCIMENTO E MAURO JÍINIOR 
MAR11NS LEITE, por lntermêdio de advogado constltuldo, 
marifestaram na peCiçlo de inlerposiçlo da Apelaçjlo o desejo 
de oferecer suas razõ111 neste Trlb~l conforme lhas faculta 
o§ 4°, do arl 600, do Código de Processo Penai. 

Dessa forma, em raspel10 aos princípios 
constitucionais da ampla defesa e do contratlltór1o, det..-mino 
a lntimaçAo do advogado dos réus para que apresente as 
razoes de apelação no prazo legal. 

Cumprida essa determlnaçlo, os aulos nao 
retomaria â Promotoria de Justiça. mas sMio remetidos à 
Procuradoria de Jus6ça para a sua manifestaçao tendo em 
vista os principies lnstitucionala da lridade e lnclvlslllldade 
do Mlnist6tio Público lnsa.fpklos no wt. 127, § 1•. da 
Constituição Federal. como. aliás, já se po$ldonou esta Corte 
de Justiça. 

Entendendo a Procuradoria Geral de Justiça a 
necessidade da balll& dos aU1os ao juizo de origem. a ela cabe 
por decisão interna corporls determinar ao Ministério Público 
de primeiro grau que efetue as contnHaz6es, nao podendo 
Impor essa abibulçao ao T11bunal de Justiça. 

Após. collida a manlfeslaçlo da douta Procuadoria 
de JusUça. voltem-me os autos conclusos. 

Publiqu&-se. lnlimem·se. Clrnpra.se. 
Macapé (AP). 12 de fevereiro de 2009. 

Dea. HONIL.OO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Relator 

Ma capá/~ de março de 2009. 
r \..)- <..---' 

Bel•. Renata Coelho Galo Garcia 
OI~!~ .:; S::!:~taria Otnlnal da camara Única 

s~:fJ;.f~vEL 
!QRAVO DE JHSmUMENTO N" 2.310/20!11 

t!úmtro único da Juatlça· 0000111· .. 1Ulm.II,O;J.!!:Q!!Q. 

Origem: 4.' VARA cfVEL DA COMARCA DE MACAPÁ 
~vante: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: ANA LlJCIA FERREIRA DA P/IIZ. 
~: SANDRA MARIA CUNHA DA SILVA 
Advogada: TIAGO STAUDT WAGNER 
Relaiof: Desembargador EDINARDO SOUZA 

DECISÃO 

ESTADO DO AMAPÁ. por intermédio de advogada 
devidamente hablltada, lnlerp6s AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
contra a declalo prolerida no Juizo da 4' Vara Civel e de 
Fazenda Púbb da Comarca de Macapá, nos autos da Açlo 
de Cobrança - Processo n• 539312006 - manejada por 
SANDRA MARIA CUNHA DA SILVA. 

Em suas razOes. alaga que o Estado do Amapá~ por 
seu Governador, outo~gCU procuraçlo ~ }udlcá, geral e por 
Instrumento pUblico A advogada ANA LUCIA FERREIRA DA 
P/IIZ., que foi nomeada Procuradora de Estado Chefe, por 
decreto governamental, nos termos da Lei Complementar 
Estadual n• 0006194, e suas alterações. que 6 a norma orgênica 
vigente da Procuradoria do Estado do Amapá. 

Aduz que no reCUISO de apelaçAo, o Estado 
recon1do eôoontra-se Indefeso, antle a recusa da magistrada da 
primeiro (18U em receber as oontnHazOea, determinando o 
desentranhamenlo. ao argumenlo de qua a subscritora da 
referida peça, por ~ pertencer ao quadro de procuradores 
Investidos por oonc:.no público nio dalém capaddade 
postulatória para atuar em nome do Estado do Amapá. 

Argumenta que o posicionamento da magis1rada 
titular da Quarta Vara Clvel, calcado exclusivamente no 
entendimento do Juiz Titular da Primeinl Vara Clvel e de 
Fazenda PUblica de Macapé, de forma Isolada e discrepante 
dos demais juizos da capital e do Interior, sustenta a 
InCOmpatibilidade ao exerclclo da advocacia por ocul)a'lle de 
cargo comissionado, conforme prevtsao do art. 28, Inciso 111, da 
Lei Fadara! rf' 8.90611994 - Estatuto da OA8 • norma que nao 
pode ser interpretada apenas de forma literal, e sim numa visJ<> 
lógico-sistemática. 

Alaga que a Lei Complemenlar n• 0006/1994. com a 
radaçao dada pela Lei Complementar rf' 0011/1996, de nlvel e 
lndole constitucional. contempla a hipótese de nomeação tanto 
de proc;wadores concursados, quanlo de proandores 
comissionado& nao ooncursados, demisslveis K nutum e sem 
amealhar nenhuma das vantagens permanentes nerentes • 
carTeira. segundo permissivo inserto no art. 37, indso 11, e art. 
25 da ConsUtulçao Federa!. Ressalta que o mandamento 
constitucional se reporte a ooservancia dos principies, e nlo 
aos modelos da organlzaçao do seflliçn público federal ou da 
outros Estados. 
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Diz que a decisio re<:Onida afror(a a nonna jurldi<:a 
vigente e invade érea de atuac;ao eltduslva do Poder ExeOJtivo 
deste Estado, penotrando na esfera de di&criclonariedade da , 
Admlnlslraçio Estadual. ou Hja, no mériiO dos atos 
adminis1nldvo6 praticados pelo Governador. 

Pugnou pela c:onc:essio de efeito suspensivo ao 
agravo para cassar os efeitos da decisio agravada. No méf!to, 
o ptOvimento do riJCUISO para cassar integralmente a decisao 
recorrida. 

Vieram com a inicial , reproduzidos por cópia. os 
doc~nentos de I. 18193. 

Decido. 

O agravo em questlo comporta a vta 
lnstrumentalzada ente os elei!os concrelos e de difícil 
reparação que a decisio agravada cau$a ao a(1avante. que 
teve contra si delennlnado o desentranhamento das contra· 
razOes ao rec:tnO de apelaçio. por pretensa falta de 
capaddade postulelória da Slàctt1ota da relenda peça. que. 
por n1o integrar o quadro de procuradores concursados, não 
ler1a poderes para postular em nome do Eatado do Amapá. 

Lastreia·se ainda a dedsao agravada nas razOes 
expandidas pelo MM" Juiz Constantino Brahuna no sentido da 
incompdbllldada da advoCacia por owpante de cargo em 
comissio, conforme prvvido do 811. 28, 111, do Estatuto da OAB. 

Desde a conte&laÇio da demanda princ;ipal, o 
agravante. através de procuração por lmtrumento público, I* se 
fllzla representar am juizo pela advogada ANA LUClA 
FERREIRA OA PAZ. (f. 46), sendo o processo inslruldo e 
sentenciado sem qualquer refertnda pelas partes ou pelo juizo, 
quanto à pratansa Irregularidade processual, vindo tal situação 
- enfrentada, ex otr1c1o apenas quando da interposição das 
conlra-razões recurHis. TaniO que a sentença, acolheu apenas 
parcialmente o pedido da autora, acatando em parte a 
pre' minar de prescrição trazida na conteslaçio do réu, sem 
cominar a sanção do art 13, 11, do,CPC. 

Ora, conquanto a capacidade postulatória constitua 
press~sto processual, ruja ni<Hlbservãnda, em regra, 
Implica a lneldsl6ncia doa atos praticados por pessoa nã<>
habililada ou advogado aem p!OCU'&ção, conforme art. 37 do 
CPC, a austncia de capacidade postulatória é vicio que pode 
ser sanado, nos tennos do art. 13 do CPC, motivo pelo qual 
devtrta ser concedido ao réu p<azo para regularizar eventual 
defeito de representação. 

Nesse sentido, trago os seguintes julgados: 

" Embcn nuloa os atos ptatleados pot adVogado 
qut nerce ~~~~ lneomplltivel com a adVocacia. se tal 
lncompatlbiUdade nlo elti reglltnsda na OAB, admite-se 
qut os 11108 aej- l'1ltlflcadoe. para que o cliente de boa-fi 
nlo ..p prej"d;eaclo - JT J 11811811. 

"A falta de lnltl\lmento de mandato c:onatltul 
defeito aenMI n.. lnslinclas ordlnáriM, aplicando-se, 
para o 11m de ragutattuçlo da rapr .. entaçio postulatória, 
o disposto no art. 13 do CPC" • STJ · Corte Especial: RSTJ 
111131-. 

'A regra do art. 13 do CPC nlo cuida apenM de 
,..pneentaçlo legal • da vertflcaçlo da Incapacidade 
proceuual, mu t.!Wm da poealbllldade de auprtr 
omlaa6ea ,..llllva • lnc:.pacldada poatulat6rla. Conquanto 
a lei aapeclal roiWe como nulo8 os atos prallc:ados no 
proceuo pot advogadoa Impedidos de adVogar, a exe;eM 
deua norma deve ser r.lta no contexto do alatema de 
nulfd8daa dlsclplinadae pelo CPC, que, M orienta no 
Nnlldo de aproveitar ao múlmo oe atos ptoceHuala, 
Mndo n_.airlo, pottanto, enaejar oportunidade 1*1 
-- aveniUII lnegularldade. STJ-4' TLifi'M, REsp 
102.<123-MG, rei. lllln. Slllvlo de Figueiredo (Apud NEGRÀO, 
TheOionto e GOU~. José RoberiO F. Código de processo 
civil a leglalaçlo processual em vigor. 37' ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. Nota 3a ao art. 13. p. 1291130. 

Por isso, evtdenle o prejulzo acarretado ao intere&sa 
do egravante trtu, ante a datermlnaçlo do desentrarharnenlo 
daa conlnl-razõas, wrz que, antes de assim proceder deveria a 
Ilustra rnagls1rada ler determinado a Intimação do réu para 
sanar eventual irregularidade na representação ptOceSsual, 
múne J10111U8 o pretenso vicio somente foi enfrentado 
conforma aftrmado allurea na fase reanal, após o término da 
pre~taçlo j!Misdlclonal em primeiro grau. encerrada com a 
sentença prolarida no juizo. 

Nlo bastasse. a Lei COmplementar Estadual n• 
0011, de 2 de janeiro da 1996, que no seu artigo 6" alterou a 
radaçlo do artigo 033, §1' da Lei Complementar 0006, de 18 da 
agoeto. cSé 1994 - Lei OrgAnica da Procuradoria de Justiça do 
Ellldo do Amapi · estabeleceu que: 

Art. 33 -c~ cargos de provimento em 
coml .. lo da Procuradoria Geral do Eataclo, o de 
,.,_..,-Geral do Estado, o de Sub-flrocurador Geral do 
Ee&Mio, o de Procurador de e.tado Corregedor, o da 
,.,.,_.., de Eatado Chefe, na forma ilo anuo UI desta 
LM. 

51• • Os catt~oa de que trela o •ceput" deste 
.tlgo 6 de livra nome.çlo • exoneraçlo do Go'tlmador do 
Eatado, ..,,,. advogadoa. 

Relendo disposiiJvo legal, vigente à época da 
declalo. prevê 8JCpt'8SSamente a possibilidade do provimento 
dos cargos de Proe&ndor Geral do Estado, Sub-Prowrador 
Geral do Eatado, Procurador de Estado Comlgador, e de 
Procurador de Estado Chefe, por advogado nomeadO por livra 
e liscridonãria vontade do Go*'lador do E6tado. 

De outro ~ce. a ~tibi~dade ao el<8rciclo da 
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advocacia por ocupante de cargo comissionado, prevista no art. 
28, Inciso 111, da Lei Federal n" 8.D06/1994- EstatuiO da OAB
realmente não pode - Interpretada apenas de forma Wteral, e 
sim numa Vislo lógioo-sistemjtica da norma, onde a 
lncompadbUidade decorra da possibilidade de afetar a isonomia 
que deve ha- entra as p811es, tanlo é assim, que o § 2" do 
refaido ar11go, exduf a res111Çto, aqueles ocupantes da cargos 
mencionados no dlado lndso 111, que nlo detenham poder da 
<1ec1sao relevante sobre Interesses da terceiros. a Juizo do 
COnselho Competente da OAB. hipótese que se enquadra a 
advogada do Estado que, no exerclcio da função comissionada 
de Procurador de Estado Chefe, segundo alegou. e nJo há 
prova em sentdo conrirlo, não detém poder de decisão 
relevante sobre lnletesse de terceiro. 

Oi560 tuoo, avulta-se o equivoco da decisio 
agravada, e a necessidade do deferimento do eleito suspensivo 
pleiteado. 

COm esses fundameniOa, concedo o afeito 
suspensivo pleiteado. para sustar .os efeitos da decido 
agravada e determinar o recebimento das corw.razões 
recursai$ do apelado 

Comunique-se ao Juizo da causa, requt&itando·lha 
lnform8C)Oes, na forma do que disp6e o ar11go 527. Inciso IV, do 
Código de Processo Civil. 

lnWme-se o agra>Íado para, querendo. contra
minlbr no prazo legal. 

Cumpra-se. 

Macapâ, AP. 18 da fevereiro de 2.009. 

(a)DesembatgadrN EDINARDO SOUZA 
Rtln:w 

Ma::a~d·-~· 
Bel' Nla Barros Alcoforado 

Diretora da Subsecrelar1a Clvel da Cimara Única 

Agravante: R. DA S. V. e R. DA S. V. 
Advogado: DEFENSOR PÚ8LICO 
Agrlvado: R. J . B. V. 
Advogado: TANIA TAVARES DA SILVA CIUFFI 
Relator. Deeembarg.Sor LUIZ CARLOS 

Vlstoa, ate. 

R DA S. V. E R. DA S. V., dl'olidamente 
representadas por sua mae, e paii'Odnados pela defensoria 
pública, Interpôs Agravo de tnatn.wnento contra a decido 
proferida pela MM. Juiza de Dllello da Vara de Medlaçio e 
Conciliaçio da Comarca de Macapá que, nos a~ da Ação de 
Alimentos que move em desfavor de R. J. B. V., revogou os 
alimentos provisionais outrora ftxados, minorando-os para 03 
(trés) salários mlnimos. 

Em suas razOas, alagou primeiramente, que a t.1M 
Juiza da Vara da M.Staçao e Condliaçlo, nlo seria 
competente para apreciar o padldo da Tutele Antecipada 
reql*ida pelo agravado. Sustentando ainda, que durante a 
reallzaçAo da audiência as agravantes não estavam 
acompanhadas de defensor pUblico. 

Com relação ao mérito, alegou que a revido de 
alimentos nlo teria como prosperar, argumentando que a 
situação ftnanceira do agravado, na verdade. terta mlll10rado 
em razJo de ler ele adquirido uma academia de ginastica. 
Inclusive, ao lado. da casa das agravantes. 

Requereram, .,fim, o provimento do Agravo, para 
que seja reformada a dedsio ora fustigada e mantóda a 
deáslo do Juizo da 2' v.a da Famlia, Orlãoa e SucessOes 
desta Comarca (ft. 17), qua homologou o ecordo de alimentos 
provisórios em 04 (quatro) aalirios mínimos. 

Brevemente relatado, paeo a eumln., em 
aagufda decidir Uo-somanta quanto 10 efeito peneaguldo. 

Manlfe&to-ma. primeiramente, sobre a 
inoompatetlcia do Juizo da Vara de Mediação e Conciiação da 
Comarca da Capital, para proler1r declslo na ação revisional de 
alimentos, ajuizada pelo 8(1avado. 

Fundam-M as agavantes no argumento de 
que a Vara de Mediaçlo a Condliaçilo desta Capital nJo seria 
competente para apreciar o pedido de tutela antecipada 
requerida pelo agravado. 

Pois bem, 

Consoante disciplina a Rasoluçio n. 2512005 • 
T JAP, que dílj)Õe sobre a com~tn:ia das Varas de Mediaçao 
e Conciliação das C0m81'cas de Macapá e Santana, mais 
especificamente em seu art. 2.•, § 2.•. os pedidos ~. de 
antecipação de lutela, dentre outros, serão apreciados 
excltJslvamente por Juizes Auxiliar• ou SubsUlulos, 
designados pelo Tribunal, em regime de jl.nsdlção eiCienslva as 
Varas Titulares. 

Com efeito, corno seu papel ' tão-somente 
mediar e condllar as partas, uma vaz frustrada a tentativa de 
conclliaçlo. é defeso iquele Juizo prolerir qualquer dacislo, 
que não o despacho ordinal6rlo de reme1er os autDs ao Juízo 
competente. Trata-se, portanto, de competência absoluta, na 
sua modalidade funcional. 

No caso partk:ular dos auloa, diante da 
tentativa lnfNtlfera de conciliacio quento aos alimentos 
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proviSórios. aquele Juizo Jamais poderia ter revogado a decislo 
prolatada pela Juiza SUbstituta da 2" Vara da Famllia, Oraoa e 
SucMsOes desta COmiiCB, Inovando sobre os ma.nos e, o 
pior, dimlnuhlo o valor da pensAo eslabalecido anteriormente. 

NesM passo, owa conc:luÃO nlo se pode 
chegar, senlo a de cassaçlo da decislo Mtigada. ~iás. sobre 
o assunto, esta COrte de Juslça, J6 se manifestou, vej!Wnos: 

CIVIL E PROCESSUAL ClV1L. ALIMENTOS. 
AGRAVO OE INSTRUMENTO. CONVERSÃO. AGP.AVO 
RETIOO. HIPóTESE LEGAL. COUPET~NCIA. VARA OE 
MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO. RESOLUÇÃO 00 TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. 1) A quest.lo deduzida no recurso • alimentos 
provisórios • é daquelas susc:etlvels de causar 1as1o as partes 
ou danos de dlfldl raparaçlo, sendo cabível a interposiçlo de 
~vo na forma de lnslnnanto. consoante dlspoato no All 
522 do Diploma Processual Civil. 2) Conloanta dlild!llna a 
Rasoluçlo n. 2512005 - T JAP, que cllsp!le sobre a compet6ncia 
das Varas de Mediaçlo • Conciliaçlo das Comarcas de 
loolacapé e Santana, maia e51)1dftcarnente em seu 811. 2.•. § 2.•. 
os pedidos lirninaA~~, de anteclpeçto de tutata. dentre outros, 
sarlo epreciados elldusivamenta por Juizas Awdlenaa ou 
Substilu!oe, designados pelo Tribunal, em regime de jurfldlçlo 
extenalva 6s Varas Titulares, detendo o Magistrado TitUar 
daquele primeiro Juizo apenas compeljncla conciiaiOrla e de 
mediaçlo. 3) A compettnda Mcional, por - absoluta, deve 
ser declarada, de oficio. sendo lnapllcrlel ao caso, a Súmula 
33, do ST J. -4) AQt:avo provido. ,._,: 21311101. Rellllor: 
o-nt~w;ador EDINARDO SOUZA. Clm.. Única.. 
Unlnlme. Ac6rdlo: 13034. 

Em sendo assim, no que loca aos alimentoe 
provisórios, há qut se relomar ao dilui quo ., .. , Isto é, 
consoante outrora acordado e homologado pela Juiza 
S.mstituta da 2" Vara de Famftla, 6rflos e Sucessões desla 
Comarca. 

Paio expos1o, oonoedo o eleflo suspensivo 
pleiteado pelas agravante~ para, acolhendo de oficio a 
preliminar de lncompeljnda ablofula do Juizo da v-. de 
Meclaçlo e Conciiaçlo, cassar a decisao fu51lgada no aUnente 
ao "'llor doa alimentos provisórios, manlendo, por óbvio, 
aqueles fixados pela Magitlrada Substituta da Vara de Origem. 

lntime-ee. Cumpra-se. 

Macapé (Ap), 18 de fevereiro de 2009. 

(a}Delemllel'pdoTLUIZ CARLOS 
Rallllor 
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Agravante: IIINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO NUJ>Á 
Agravado: PAULO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS 
Advogado: IIAURiciO SILVA PEREIRA 

..I!.D.eACHQ 
"EncMIInllem48 os autoa 10 Egrtglo Superior 

Tribunal de Justiça, com a - hornenagan .. 
loolacapé. 02 de março de 20011. 

(a) Dee. HONI.DO AMARAL DE MEllO CASTRO 
~doTJAP" 

~ARA ÚNICA 
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Mljrnarq único d1 JU1t1ca; IIIIII!!2M-4UOO,LOUOQQ 

Racorrwll8: HERMESON IIIART1H8 ALcANlARA 
Advogado: JORGE UIZ G9NÇALVES DA ILVA 
Recorrido: MINISTERIO PÚBLJCO DO ESTADO DO NUJ>Á 

HERIIUON IIIARTINS ALcANlARA lnlelpOs 
RECURSO ESPECIAL dirigido 10 Superior Tribunal de 
Juatlça, com fundamento no ar1lgo 105, tn, alínea •c· da 
ConsUtulção Fedet81, contnl AoOrdlo da Colenda Clm.r11 
única do Egr6glo Tribunal de Juallça do Amapi, IIMim 
amenlado: 
WI'ENAJ. • ATENTADO \lrOUPnO AO PUDOR • 
CERCEAMENTO DO DIREITO a. D9aA - _.GUI.Ait 
IH7JIIMç.(O • INOCOifltb«::A • PALA liRA DA vtriMA • 
CONSoidNciA COII OCITROS ELEMENTOS 
I'R0&41'ÓftfOS • CREDIIIILJDADE • CONJUNTO 
I'R0&41'Óftf0 FAitTO f! CLARO·~ DO 
PRJNCil'lo IN WIIIO PRO REO. 1) Nto ._ qw 18 ,.,_.

nulldMia dllleclllo pot Clf'CeMIMID do dlraHtl da ...... 
qwndo ...... dlmons~ldo nol ..... qw o ~ 
COMflfuldo • o riu, qw •• ,.,..,_ ,..,..., lbrWI 
....,.,.,. ""*"-foi ,_. ---~ da ~ 
lfMia, lawtlldo o ~ • - .,.,_ ctallwl 
com o ob}eflolo da tx~ do aeo jiii'CICiaiML 1J No dallfo 
• ,..,... wfolwleo-. pudfw. ~ pnflcMio • 
~,.,...,.,.~da........,.,.... wt.u, 
daw-sa dar rntllfo • ,.,_.. • vlfílnl. lltr* ..,. -. 
pMc/plllneft .. ..,.,.. - 88 COidurla - .. .,.,, 
Pt0W1 con.,.,... noa ..,.,._ l) A ~ tio prlttcJpio 
In dublo PIO rwo ._,. 11111 ltlpr quentlo ..,...,... 
dúvidas ICW'CI 111 autorle rlallllva. Aftim. _,_ • . • 
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decisão monocrátiu que condena o róu pelo delito do 
atent.do violfmto ao pudor quando o conjunto probatório 
é e/aro e convergente para pessoa do apelante como o 
autor do crime descrito na denúncl•. 4) Apelo náo 
provido" 
(ACr 2826108. Rei. : Oes. GILBERTO PINHEIRO. Câmara 
Únic•. Votaçlo: UMnime. Acórdão: 12567 . Data do 
Julgamento: 03/0612008. Data de Registro: 
12/0612008 Publicação: DOE 427P, pág/na(s) 38 de 
27/0612008). 

Em grau recursal. o Tribunal de Justiça do Amapá, à 
unanimidade. negou provimento ao recurso de apelação 
Interposto pelo recorrente. confinmando a r. sentença 
condenatóna proferida pelo Juizo da Vara Única da Comarca 
de Amapá- Processo n• 1.49512004. 

A Corte de Justiça manteve a condenação do réu 
HERMESON MARTINS ALCÂNTARA pela prática do crime 
definido no an. 214 ele 224. ·a·. do Código Penal. e art. 2", da 
Lei n' 8.072/90. Fixou-se a pena privativa de liberdade de 07 
(sete) anos de reclusão, em regime Inicialmente fechado. 

Em razões de Rerurso Especial. Os. 162/ 173, o 
recorrente alegou, em síntese, que a decisão COlegiada 
divergiu de decisões judiciais proferidas por outros Tribunais. 

Alegou contrariedade ao art. 384 do Código de 
Processo Penal, eis que. a seu ver. o Magistrado a quo 
deveria ter intimado o adVogado de defesa para manifestar 
acerca da decís.1o de n. 80 que procedeu emendatlo llbelli. O 
JUizo afastou o crime de Estupro (art. 213. CP). mas definiu a 
acusação como sendo crime de atentado violento ao pudor 
(art. 214, CP), sem que a defesa fosse intimada, configurando, 
assim. cerceamento do direito de defesa. 

Afirmou que houve má valoração de provas, eis que 
a arusação é 'toda improcedente· (sic), uma vez que não 
restou caracterizada a culpabilidade do recorrente. A instrução 
Cfimlnal baseou-se tão-somente em depoimentos de uma 

infant;de apenas ·5· (cinco) anos de idad;-;-;ua genitora. os 
quais foram 'impertinentes. contmditórios e desvinculados da 
realidade dos /atos· (slc), não encontrando suporte nas demais 
provas produzidas. 

Asseverou que o exame de corpo de delito não pode 
servir de base para condenação, eis que restou incondusivo 
quanto â ocorrência da autoria do crime imputado. A seu ver. o 
exame merece ser valorado para absolver o recorrente, e não 
para sua condenação. 

Após transcrever trechos dos depoimentos das 
testemunhas arroladas. bem como questionar o teor do exame 
de corpo de delito realizado na vitima. afirmou aplicabilidade 
do principio do in dublo pro roa. 

Ao final , pugnou pelo provimento do recurso. para 
reformar o acórdão recorrido, decretando a absolvição do 
recorrente. 

A Douta Procuradoria de Justiça, através da ilustre 
Procuradora Raimunda Clara Banha Picanço, ofertou contra· 
razões às ns. 178/184, alegando, em resumo, não 
comprovação de divergência jurisprudencial; ausência de 
cerceamento de defesa por falta de Intimação da defesa: 
impossibilidade de re-análise de provas com fulcro na .5.úm.uJa 
~07-ST ,J. Pugnao pelo não seguimento do recurso, e no 
mérito. o não provimento. 

Este o relatório. 
Em jufzo de admissibilidade, examino os 

pressupostos. 
O recurso especial é cabível. em tese. uma vez que 

a causa foi decidida em última instância pelo Tribunal de 
Justiça do Amapá, encontrando previsão no art . 105, 111, alínea 
·c· da Constituição Federal de 1988. 

Preenchidos, ainda. os requisitos da legitimidade e 
regularidade formal. • 

Presente a tempestividade, eis que a lntimaçllo do 
acórdão ocorreu através da publicação no DOE n.• 4279 com 
circulação em 0210712008- quarta-feira (0. 160). e o Recurso 
Especial foi protocolizado em 14/07/2008, décimo segundo dia 
do prazo legal. 

Ademais. não se exige preparo em ações penais 
públicas, consoante firme jurisprudência dos Tribunais 
Superiores. 

Todavia, o seguimento do Recurso Especial 
esbarra em óbices Intransponíveis. 

Como bem salientou a Douta Procuradorta de 
Justlça, o recorrente náo comprovou tecnicamente a 
divergência jurisprudencial alegada. Em editada análise ás 
razões n!cursais. atesta-se que o recorrente não trouxe 
qualquer acórdão paradlgmático ou efetuou o necessário 
cotejo analltico, muito menos juntou qualquer decisão de 
outros tribunais para comprovar o dissídio jurisprudencial 
alegado. conforme a regra do art. 255 e §§ do RIST J e art. 
541 , parágrafo único. do CPC. 

Em verdade. a peça recursal limitou-se. tão
somente, a transcrever trechos dos depoimentos das 
testemunhas e repetiu os mesmos fundamentos do recurso de 
apelação. demonstrando a fragilidade na argumentação para 
comprovar qualquer dissídio jurisprudencial. 

Com efeito. para o cabimento de Recurso Especial 
fundado em divargilncla jurisprudencial. o Colendo Superior de 
Justiça exige rigorosamente a técnica para comprovação do 
dissldlo, consoante reiterada jurisprudência, verols: 
"( ... ) O Recu~o Espec/~1 fundildo na alínea c exige a 
observlncla do contido nos arts. 541, parágrafo único do 
Código de Processo Civil, e 255, § 1•. A, e § 2", do RISTJ. 
Anim ....... LJaviável a ªPr&eiaçãp_riJ~~ 
fJ.I!ld.f.riQ......J~~__Ju.ds_I)(JJ~JI.CÍIUUaadQ o 
mo.aente .nN...demomrra o suP5J;s_to diuid&.piJIJQ[};jn.o 
Il!H.....liWf>: (aLd.wuntada do ce!Ti.iião ou _dfL.. cfwH 
i.UJJ~ ar;(Jni~D../I.illiHJ}gii19 • . o v. enuJia Mta....sú 
~IJI.Ç.~iiJIVf>OIJd.o....dLauh:.a~fà..sà;s$.ii.S;JtJ) á~ 
çjli!Çjo do coposltódo...JI.ficlai,_A.U.toJ:In.risLOJLcL~ 
MJ que q_~lvvr:gente foi pl/bllkiJJ.Q;..(c)..ll2.=tgjSJ. 
~~~ fn!ll,gdçj2 dos rrechos do.s aç_Qcá.iios..M~J 
fl.!W ..... tt.IJJndi • divet:r~iac~.Jl4m....cl.a...JI.e.mJmttaçio.....cfM 
kl5uns.WJ~il.l-1l1H.J.dflo.tifical1l.SI.ILUUIIJ.t.tbaauu;~ 
~tad~ n~o bamndo, par& 18nto, a mera 
transcrição da •menta e de trechos do voto condutor do 
acórdão paradigma. ( ... )." 
(STJ- REsp 729.686 - (200S/0011U1!J.5) - Rei' Min. Denise 

Arruda - DJ• 01.07.2008 - p. 1859). 
Por outro lado, o recorrente não demonstrou 

detidamente a suposta contrariedade à lei federal, pois embOra 
tenha apontado negativa de vigência ao anigo 384 do Código 
de Processo Penal, não demonstrou o surgimento da ' questão 
federal", e que esta ten~ sido equacionada de forma a 
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pnfirmar a decisão recorrida. 
! · Acerca da "questão federal". entendo pertinente 
trazer a baila trechos doutrinários de JOSÉ MIGUEL GARCIA 
MEDINA, quando afirma que esse requisito surge: 
"( ... ) S• se triltar de questão do direito, k12!CJI~D91JJá-4 
áiaisi.u~é1J~~~Igumil nonn~ l~®m.O-'!. 
ÇJW_Ui,tUI;io.n.aL confocme.JLt;.a.SQ}, a /ntt.rprot.açio de seu 
texto, ou de sw ll>flilimidade perante norma 
hier~rquic..mente superior, num caso concreto, 
Bpresentar·sf>oá a qu.stão r-dera/ ou a questão 
consrituciona/, en5'Jjadoru do recurso especial ou do 
recurso elrtTaodinírio". (Grifei) 

Nesse diapasão. a •questão federal" serta a dúvida 
acerca da aplicação da norma lnfracons~rucional ao caso 
concreto. o que, a meu ver. não restou comprovado. 

No mais. o alegado cerceamento de defesa pela 
suposta ausência de intimação do defensor para manifestar 
sobre a emendaUo /ibe//is foi devidamente afastada pela 
Câmara Unica, consoante voto do Exmo. Relator Des. 
GILBERTO PINHEIRO, cujo trecho, diante da clareza na 
~~ndamentaçllo. entendo pertinente transcrever. 

Acerca da all>flilda preliminar um simples 
manuseio dos autos demonst" qu• foi a defesa, por mais 
de uma vez, Intimada par• que se manifestasse. 

As fls. 73 o magistrado detennlnou a lntimaçjo 
por via ,do Diário Ofic/•1 para que apresunlaçiio e/ugações 
finais. As fls. 75179 a peça de defesa foi juntada aos autos. 
Posterionnente, em razão da possibilidade de 
desc/ass/flcaçAo do delito de estupro para atentado 
violento •o puder o julgador, chamando o feito a ordem e 
com o ob~tivo de garantir a ampla defesa, detenninou • 
expediç~o do carta de lnlimação, sondo que ela foi 
efetivamente cumprida, conforme documento juntado ~s 
fls. 82. Entretanto, não houve qualquer manifestação da 
defesa. 

Ainda para evitar futuras alegações do nulidade o 
magistrado determinou a intlm~<;Jo pessoal do réu (fls. 
83), Hndo que ela foi efetivamente cumprida, confonne se 
verifica pelo ciente do apelante as fls. lU verso. Com a 
cautela exigid~ foi nomeado defensor dativo ao réu, sendo 
que ele se manifestou no senddo de quo não luria mais 
provas produzir, requerendo fosse o processo julgado. 

~t:::.U._P:Qis. oue o_m~g/stu.dJL.sioSIJI!M. 
~OU:.UJà.JosJu.~1~~wlu .. /l52H.!ni;s just.mente ·FHa 
!.'li.t•LaW:/~.L.ChL.lru/J.~JL.q_uLQ..QII!SkJjço 
~atírto diLPLf!.S_e.o !lJ aoo/o foi dex/_d~mtate lnUmadQ. 
QMA se mMifuJM...D§.s.tai1l!JnanL•Yitse iaorte~anJI.9...g 
IIli9.ls~adoJ..rJIIteaninfl..Li.o.tinla~.QJiüM).aLdsu~ 
qu& constl~ ~dvog.iS/o. bem Cl>/llO aot& õl 
~i.....clW'LJil1lmo nomeou cte!Iosor dati't~IIJt. 
~lll se ~o/1estp.u. 

NAo há qualquer nulidade derivada do 
cerceamento de defesa, como argüiu o recorrente, tondo 
sido d•vldamenr. Intimado, delnndo, entretanto, escoar 
seu prazo In albis. " [trecho do Acórdão de fls. 145/152] 

Observa-se assim, que o Magistrado de primeiro 
grau adotou todas as cautelas para evitar a nulidade alegada: 
1) expediu carta de intimação ao advogado (fl. 82); 2) intimou 
pessoalmente o réu (O. 83 e 84-vemJ); 3) e diante do silêncio 
da defesa, nomeou defenscr dativo. Logo, não restou 
caracterizada qualquer violaçllo à Lei Federal por cerceamento 
de defesa. 

Por fim. convém ressaitar qü;; c ~ecurso Especial 
tem por finalidade a unificação e correta inlerprei;;ç!:: !!~ 
matéria infraconstitucional, não sendo cabível para o reexame 
das provas, pois é conferido às instâncias ordinárias o papel 
de análise probatória. 

A Vtlliltía quaestio cngiu-se em Identificar, com 
base em prova testemunhal e pericial. a prática de atos 
libidinosos em menor de Idade, sendo comprovadas a 
materialidade e a autoria delillva. Assim, se a Corte de Justiça 
adentrou na análise de oro·;a oara comorovacão da 

materialidade do a1me, veda-se a reapreciação do conjunto 
probatório. ante o Enunciado da Súmul a n.• 07·STJ. 
consoante remansosa jurisprudência, verbls: 
"( ... ) 11 • ~IQUILIJitMdfmenro contrárloJ, E., no sentjdo 
de se C!/conhecer • ..llo ~so. QIJ'--ii...R/:91'-íi....MJ:i.~ 
suficiente para rotjrac o yaiSI.!Jiu_~laQçõ~~ 
ri1ifna, de foana a se yerttiÇM....,~i.l~nç/a dt 
au1tlWirJii.de do doi/to de atentJsiQ....Y/9/Qnto ...J!LPJLciJu. 
<bmJo.dad.• • ...ot:ÇM_üliMn_tna..JL..iiilP~tvimeoto do. 
llll.teri!L../MisQ."RC...b.il.tó.li9~WI~:H 
/IID~(S9.....0l.fliD.áJio de$~," (STJ- RHC 
200701850530 - (21846) - PE - 5' T. - Rei. Min. FeliJt 
Fischer- DJU 10.12.2007 - p. 00399). 

Com esses fundamentos. J!!RlLHg~Jm.e.!!lQ ao 
RECURSO ESPECIAL 

A Secretaria da CAmara Única, para regularizar a 
seqüência numérica do processo a partir das fls. 147, pois 
IdentifiQuei que a !!......ll4 do acórdão recorrido foi suprimida. 
Cenifoque-se o ocorrido. 

Publique-se. 
Intimem-se. 
Macapá/AP, 23 de janeiro de 2009. 

Desembargador HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Vlce-Presidento do Tribunal de Justiça do Amapá 

Macapá/A~e março de 2009. 
'- -- V-

Bel' . Renata Coelho Gato Garcia 
Diretora da Subsecretaria Criminal da CAmara Única 
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N" único da Justiça: 0005536-86.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora: DANUZA MAGALHÃES DE SOUZA 
Advogado: RAIMUNDO EVANDRO DE ALMEIDA 
SALVADOR JUNIOR · 839AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
21105/2009 as 09:30 

N• único da Justiça: 0005540.56.2CoQ9.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: IVAN DA COSTA PICANCO 
Advogado: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA· 636AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL S.A 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
2510512009 às 08:1 o 

N" único da Justiça: 0005844·55.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CfVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: ANTONIO PAULO CASTILHO DE OLIVEIRA 
Advogado: GLENDA BARBOSA PEREIRA- 1362AP 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGURO<; 
Agendamento de audiência: Audi·ll :i. apend;.ja para o dia 
29105/2009 às 08:00 

N• único da Justlça: 0007204·59.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL -EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARLENE BARBOSA OE LIMA DA LUZ 
Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado: HAGEU LOURENCO RODRIGUES· 860AP 
Parte Rê: BANCO FINASA S/A 
Advogado: OLINTO JOSE DE OLIVEIRA AMORIM • 876MP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
22/04/2009às 11:15 

N" único da Justiça: 0008737·53.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ClVEL ·EXECUÇÃO 
Parte Autora: ELTON ANSELMO VAZ. DOS SANTOS 
Advogado: RILDO VALENTE FREIRE · 1242AP 
Parte Ré: FRANTI DA COSTA BARBOSA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
25/0312009 às 11:45 

N" único da Justiça: 0004128-90.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: MICHEL RAMON DE OLIVEIRA SANTOS 
Advogado: JOSE MARIA ALCANTARA FERNANDES 
693AP 
Parte Ré: ELIANE MOREIRA SA r,'" ~·OUZA 
Agendamento de audiência: AWidloa agMdada para o dia 
28/0512009 às 09:50 

N° único da Justiça: 0005803-88.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Pane Autora: JOÃO DA SILVA 
Advogado: LUCIO FABIO VIEIRA FERREIRA · 669AP 
Parte Ré: BANCO PANAMERICANO 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
2910512009 às 08:40 

N° único da Justiça: 000164(}.02.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: RITA LIMA DOS REIS SILVA 
Advogado: LOURIVAL PINHEIRO BORGES· 212AP 
Parte Ré: ANA PAULA SOUZA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
31103/2009 às 11:40 

r-f uin\:0 1ª J~s!!r~: QW~~43·11.2009.8.o3.ooo1 
RECLAMAÇÃO CÍVEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora: IZABEL CRISTINA DIAS DO NASCiMENTO 
Advogado: JOÃO VIEIRA DE ASSIS NETO· 1224AP 
Parte Ré: MARIA FERREIRA NOGUEIRA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
29/0512009 às 08:50 

N" único da Justiça: 0000620-39.2009.8.D3.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: ROSY M. DE MELO MIRANDA 
Advogado: ANNA TERCIA DA SILVA SANTOS- 1512AP 
Parte Ré:,KATIA CILENE SERRÃO BORGES 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
29/0512009 às 09:40 

N• único da Justiça: 0005544-93.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARGARIDA MENDES PANTOJA 
Advogado: ANDREZA MELO DE LIMA· 1292AP 
Pane Ré: ABA FILM 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
01/0612009 às 09:40 

N• único da Justiça: 0002240.23.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE ALVES PEDRADA 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 843AP 
Parte Ré: BRADESCO CIA OE SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS· 919AP 
Despacho/Decisão: Intime-se a p:irte requerida para. em 15 
dias, comprovar o pagamento da condenação. sob pena de 
Inclusão da multa de 10% prevista no art. 475--1 do CPC e 
enunciado 105 do FONAJE. 
Não havendo manifestação da requenda. aguarde-se 
manifestação da parte autora por trinta dias. P 

N° único da Justiça: 0019723-03.2007.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: PAULO SERGIO PINTO LOBA TO 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
· 843AP 
Pane Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: MARCIO FERREIRA DA SILVA· 1120AP 
Despacho/Decisão: Intimo-se a pano requerida para, em 15 
dias, comprovar o pagamento da condenação, sob pena de 
inclusão da multa de 10% prevista no an. 475-J do CPC e 
enunciado 105 do FONAJE. 
Nao havendo manifestação da requerida, aguarde-se 
manifestação da pane autora por binta dias. Permanecendo a 
inércia da parte autora, aguarde-se como processo finalizado 
no sistema Tucujurts pelo prazo de seis meses. 
Certificado o decurso do prazo, arquive-se. 

N" único da Justiça: 0004703-35.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 

. P;!_ne Autora: AUGUSTO CELSO SANTANA M. lCHADO_ 



Maca á 05.03.2009 

Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS· 815AP 
Parte Ré: PECULIO UNIAO - PREVIOENCIA 
Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA· 371BAP 
Despacho/Decido. lndme-se a parte requerida para, em 1 S 
dias. comprovar o pagamento da condenação, sob pena de 
lndusão da multa de 10'Yo prevista no art. 475-J do CPC e 
enundado 105 do FONAJE. 
Não havendo manifestação da requotida, aguarde-se 
manlfestaçilo da parte autorn por lr1nta dias. Permanecendo a 
Inércia da parte autora, aguarde-se como processo finalizado 
no sistema Tucujuris pelo prazo de seis meses. 
Certlflcado o decutso do prazo. arquive-se. 

N" iJnico da JusUça: 0004695-58 2008.8.03 0001 
RECLAMAÇÃO ClVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE LOURIVAL DE SOUZA MONTEIRO 
JUNIOR 
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS · 815AP 
Parte Ré: CAIXA DE PECÚLIO PENSOES E MONTEPIOS • 
CAPEM! 
Advogado. GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS· 919AP 
Despacho/Decisão: Intime-se a parte requerida para. em 15 
dias, comprovar o pagamento da oon<lenação, sob pena de 
lrdusão da multa de 10'1. P<evista no art. 475-J do CPC e 
enunciado 105 do FONAJE. 
Não havendo manofestação <.a n.querfda, aguarde-se 
mamfestação da parte autora por tnnta chs 

N" ünlco da JusUça: 0024324·18.2008.8.03.000 1 
RECLAMAÇÃO CÍVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: NOt RODRIGUES 
Advogado: JORGE ANAICE • 540AP 
Pane Ré: BRAOESCO SEGUROS S.A 
Advogado: FABIO GÓES JUAREZ · 1410AP 
Despacho/Decisão: Intime-se a parte autora para Impulsionar o 
feito. no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento do 

~es_so. ---------

N" liróco da Justlça: 0022835-43 2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ciVEL - CONHECIMENTO 
Parte Auto<a: LUCILENE DO SOCORRO LIMA BARATA 
Parte Ré: AMAZONIA CELULAR 
Advogado. FÁBIO LOBA TO GARCIA· 1406BAP 
Despacho/Dedsão: Com razão a parte autora. 
Intime-se a ré a rogulanzar a titularidade da linha n• (96) 
9902-2069 em nome da autora e a migrá-la para o plano 
préi)ago no prazo de vinte e quatro horas contad<i ca sua 
tntimação, sob pena de lnconet en-. •nuita d1ólria no valor de R$ 
500.00 (QUtMentos reais) até o ~mite de vinte salários 
mlnlmos, a reverter em lavor da oonsumidora. 
Quanto ao estorno das faturas dos meses de agosto, 
setembro e outubro de 2008. dever<~ a autora juntar cópias das 
faturas e quantificar o débito cob<ado Indevidamente, a fim de 
exculi-lo mediante expropriação palrimon1al da telefônica. 
lntimetn-se. 

N• .'J,oc:o da Justiça: 0025173-87 2008.8.03.0001--
RECLAMAÇÃO CiVEL ·CONHECIMENTO 
P;orte Autora: MARIA JOZINEIDE L 1)" •.RAÚJC 
Advogado· HELOANA GAZEL TE:t"-EIRA • 4J1.J> 
Parte Autora: ASSOCIAÇÃO DOS MORA':lORES DO 
QUILOMBO DO CURIAU 
Advogado: HELOANA GAZEL TEIXEIRA - 6076PA 
Parte Ré: MARLON DAS CHAGAS LEITE 
Advogado: EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA - 602AP 
Parte Ré: EDCARLOS DO NASCIMENTO CASTELO 
Parte Ré: RENE S. RAMOS ME I RENE SILVA RAMOS 
Advogado: JOÃO VIEIRA DE ASSIS NETO · 12.24AP 
OespadlO/Decido: Com o advento da ConsdiUição de 1988. o 
palrimOnio o.Atural passou a integralizar o meio ambiente. 
sendo dlf!Oto de tercelfa geração. transindividual, dltuso (Art. 
5°, LXXIII). Ora, o meio ambiente cultural é dlrolto fundamental 
do homem, mMecedOf de tutela especifica e adequada por 
parte do Poder Público. 
Em que pese a Comunidade do Cunaü. lmponante esclarece< 
que a preservação do palnmOnlo cultural é dissociada do 
conceito de monumentalidade, devendo considerar os bens 
materiais e imateriais da caról18f afetivO, que referendam a 
comunidade e um dos grupos sociais mais Importantes para a 
formação da sociedade brasileira. 
Os arts. 215 e 216 da Constituição Brasileira dispõem que: 
'Art. 215. O Estado garantirá a todos o plano exerclclo dos 
direitos culturais e acesso as fontes da cultura nacional. e 
apoiará e Incentivara a valori:~o e a difus~j das 
manifestações o.Aiurais. 
Art. 216. Constituem palrimOnio o.Atural brasileiro os bens de 
natureza material a lmateóat. tornados Individualmente ou em 
conjunto. portadOfes de referência à identidade. à ação. à 
memória dos dlfl!fenles grupos formadOfes da sociedade 
brasileira. nos quais so lncluom: 

I - as formas de expressão: 
11 - os modos de alar. fazer e viver. 
111 • as aiações científicas. artlsllcas o tecnológicas: 

IV • as obras, ob)8tos. documentos. edificações e 
demais espaços destinados âs manifestações 
artis tiec>-aJ I tura is; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
palsagls1ioo, artlslieo. arqueológico, paleontológico. ecológico 
e cientifico.· 
Outro dispositivo a ser mencionado é o § 1° do art. 1.228 do 
novo Código Civil: 
• Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar. gozar c 
dtspor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer 
que qustamenle a possua ou detenha. 
§ lo O direito de propriedade deve S8f exercido em 
consonái\CI3 com as suas finalldades econOmicas e sociais e 
de modo que sejam preservados, de conformidade com o 
estabelecido em lei especial, a ftora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e ' patrimOnio l•t•,!J\ricx. ~ 
ilrtisbco, bem como evitada a pe·~ t,d'J de u• e Jas águas· 
E mais, a Lei n" 10.25712001 - Estatulo da Cidade -
tnstrumentallzou a exeqiitbotidade das regras de protcc;ão ao 
meio ambiente cultural, trazendo um con!unlo de regras 
jurídicas qu'e condicionaram e ponluallzaram a atividade 
urbanlstlca. 
O referido estatuto colocou à disposição dos administradores 
novos instrumentos para tutela das cidades e do melo 
ambiente. Dentre estes Instrumentos esta o Estudo de Impacto 
de Viz.inhança (EIV), disciplinado nos arts. 36 e 37 da Lei n• 
10.25712001 . transcritos a seguir. 
"Art. 36. Lei municipal defllllra os empreencfomentos e 
abvidades privados ou públicos om área urbana que 
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dependerão de elaboração de estudo prévio de Impacto de 
vlzlnhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de 
construc;ào. ampliação ou funcionamento a cargo do Poder 
PübHco municipal 
Art 37. O EIV seta executado de forma a contemplar os 
eleitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade 
quanto à qualidade de vida da populaçao residente na área e 
suas proximidades. incluindo a an<IUse, no mlnlmo. das 
seguintes qucstõos: 
( ... ) 
Vil · paisagem urbana e património natural e cultural." 
O EIV visa adequar determinados emP<eendimenloG ao meio 
ao qual ele foi ou já está instalado 
Em relação ao empreendimento dos requeridos é de suma 
lmpôtfánocia-oüscar elementos neccs rios parn se sabef Sãã' 
atividade desenvolvida está sendo executada de forma 
adequada ou se está afetando a sadia qualidade de vida da 
comunidade, cabendl ao Poder Publico prevenir ou suspender 
toda e qualquer atividade que esteja, potencialmente, 
causando dano ao melo ambiente, garantindo a preservação 
da Identidade e da cultura dos remanescentes qujlombolas que 
habitam a regtão. 
Assim, forçoso oonclu•r que, pela nova ordem social, a 
propriedade individual e absoluta cederá espaço, estenodo 
submetida a determinadas restrições administra~vas e ao 
atendimento da funçao social, bem como outros valores e 
garantias assegurados a coleli>ldade. 
DIANTE DO EXPOSTO, oficie-se a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente - SEMA e à Secretarta Municipal de Meio 
Ambiente - SEMAM, devendo ser encaminhada cópia desta 
decisão para que providenciem, no prazo de 30 dtas. o Estudo 
de Impacto de VIZinhança do emllfecndlmento dos requeridos 
dentro da Comunidade do Curiaü Dever<lo ser levados etn 
consideração o pona do empreendimento, as peculiaridades 
da região em que está sendo executado e o fim ~ 1ue se 
desUna, bem como se há alteraçl'c i.)nifi·:1tiv, na qualidade 

· de vida na área de lnnuéncia do empreendllnento, afetando a 
saUde. segurança. locomoção, O bem~stlr o o sossego dos 
moradores e froqüentadores da região, na forma do art. 97 do 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e AmbleOOII de 
Ma capá. 

N'únlco da Justiça· 0019664-15.2007.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ClVEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora: DOMINGOS MATOS BANDEIRA 
Dolensor Publico: ROGERIO SANTOS VILHENA - 1195AP 
Parte Ré: BANCO ITAÚ SIA • AG. 1138 MACAPÁ 
Advogado: GREGóRIO GODINHO NUNES JÚNIOR 
1251AP 
Oespacho/Dedsão: lnUme-se a parte requerida para, em 15 
d•as. comprovar o pagamento da condenação, sob pena da 
inclusão da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC e 
enunciado 105 do FDNAJE. 
Não havendo manifestação da requerida. aguarde-se 
manifestaçilo da parte autora por trinta dias 

N" único da Justiça: 0028643-29.2008.8.03.0001 
RECtAMAÇÃO CiVEL ·CONHECIMENTO 
Pane Autora: PEDRO DE SOUZA CARVALHO 
Advogado. JOZIMAR LOPES DOS SANTOS· 815AP 
Pane Ré: PECUUO UNIAO 
Advogado. KELL Y CRISTINI'. B~: • 'lI DF 1.1~, \ . 371bAP 
Despacho/Decisão: Recebo o recurso Interposto, posto que 
tempestivo a preparado. 
Intime-se a pane recorrida para, querendo. apresentar 
contra-razões recursais, em dez dias. 

N" único da Justiça: 000412S-90.2009.8.D3.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Pane Autora: MICHEL RAMON DE OLIVEIRA SANTOS 
Advogado: JOSE MARIA ALCANTARA FERNANDES 
693AP 
Pane Ré: ELIANE MOREIRA SA DE SOUZA 
DespachoiDecisão: 

N" único da Justiça. 0018286-87.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSIAS SANTOS DO ROSÁRIO 
Parte Ré: AMAZONIA CELULAR 
Advogado: ELÁDIO BRUNO LOBA TO TEIXEIRA · 14123PA 
Despacho/Decisão: Intime-se a executada para, no prazo de 
cinco dias, provar o cumprimento da obrigaçilo assumida no 
acordo de r. 05, sob pena de prosseguimento em exeC>Jc;ào, 
sem P<ejuizo do ajuizamento de nova ação de indenização por 
danos morais em virtude da detnora na baixa da negativação. - ---- -
N" único da Justiça: 0004130-60.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARLENE POJO QUARESMA 
Advogado: EDUARDO DOS SANTOS TAVARES- 27421DF 
Parte Ré: ITAUCARD ADMINISTRADORA DE CART0ES DE 
CRÉDITO 
Despacho/Oeclsâo· A autora reclama que o registro do nome 
da Autora no SPC está lhe causando sérias resilições de 
crédito, eis que ao tentar 01>et3r com instituições comerciais, 
tal movimentação lhe foi negada em função do cadastramento. 
consltangimento este desnecessário e que está a 
prejudicar ·llle. 

Desta forma, para a concessão da TUTELA estilo presentes 
os requisitos do 'fumus boni juris' e do 'periculum in mora". O 
primeiro está caracterizado mediante a evidõncla de um direito 
a ser questionado, tendo em vista ser ilegal a Inscrição da 
Requerente junto ao SPC, vez que Indevida. conforme 
amplatnente demonstrado. 

Ouanto ao 'periculum In mora' exsurge do perigo da Autora VIr 
a flcar impossibUitada de praticar todos os atos negociais 
decorrentes de suas atividades. em caso de não haver o 
dof8fimento imediato da presente TUTELA. 

A antecipação aos efeitos da 1\Jiela deve, assim. ser 
concedida a fim de evitar-se danos alrda maiores a Imagem 
da Requerente que. lnobstante negar a divida, teve seu nome 
lnscr1to junto a Orgãos de restrição de crédito. 

Oficie-se e cumpra-se com o despacho de n. 17. 
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Parte Ré: BANCO DO BRASIL SIA 
Despacho/Decisão· Adianto que estou oonverddo da 
vetosslmilhança da ategaçilo da parte autora e da existência 
de fundado receoo de dano lrTepat<\•"11 'lU de dilicil rei>" >c;ão 
A Resolução n" 3402J06, edi1ado. piAo C Jnst"no Monetário 
Nacional e divulgada pelo Banco Cenlnll do Brnsil, ao tratar de 
conta salário. estabelece no inciso 11 da seu art. 2• que •a 
Instituição financeira contratada deve assegurar a farutdade de 
ltansferência. com disponibilidade no mesmo dta. dos créditos 
para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários. por 
eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 
1993, e alterações posteriores. ou da Resoklc;ào 3.211, de 
2004. em outras instituições financeiras e demais Instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasir. Esta 
regra está em consonância com o direito e garantia 
fundamental Individual lnscutpldo no art. 5°, Inc. 11. da 
Constituição Feoeral. segundo o qual "ninguém é obrigado a 
fazer ou deixar de fazer aigl.wna coisa senão em virtude de let•. 
Extrai-se das regras acima citadas que o Governo do Estado 
do Amapá até pode firmar contrato com o Banco do Brasil para 
que o pagamento da remuneração dos servidores seja feita por 
melo de crédito em conta mantida perante uma das agências 
deste. Todavia. os servidores não são obrigados a 
movimentarem suas contas. Podem exigir que o Banco do 
Brasil transfira o dimeiro creditado para conta bancária que 
Indicar. sem qualquer Onus para si. Por sua vez, os clientes 
que lAnham recebendo por outro banco, onde mantém um 
relacionamento bancário calcado na garantia que o crédito da 
re<nuncração em conta fornece, podem perder seus Umltes de 
crédito. Ai está o fundado receio oe oano de d~icil reparação, 
O pior é que o Banco do Brasil é conhecedor das regra acima, 
mormente da publicada pelo Banco Central do Brasil. 
Enlretanto. prefere confiar na impunidade e fazer pouco caso 
dos direitos dos cldad3os. DIANTE DO EXPOSTO. antecipo os 
efeitos da tutela para o fim de detetminar ao reclamado que 
faça a ltansferêncla, com disponibilidade no mesmo dia. dos 
créditos lançados. a partir desta data, em sua agêrda 4435-0, 
conta 83151 . de Utularldade da reclamante (CPF 
526.864.342-87). para conta corrente n• 0065002·1, agência 
0523, Banco Bfadesco. também de titularidade da reclamante, 
até o tr.lmito final do processo. Considerando o pone 
econOnuco do reclamado, flxo multa de R$ 1.000.00 (um mil 
reais) por dia de atraso no o.rnprimento desta decisão, a ser 
revestida a favor da reclamante Designe-se audiência de 
conciliação. Instrução e julgamento. Cite-se. Intimem-se. 

N" (mico da Justiça: 0016350-27.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Aulora. AFONSO ISMAEL ALVES BENTES DE SÁ 
Advogado: AFONSO ISMAEL ALVES BENTES DE SÁ • 
154903SP 
Parte Ré: NORTE BRASIL TELE COM SIA • VIVO 
Advogado: EMMANNUELLE AGUIAR DE OLIVEIRA • 
1529AP 
Despacho/Decisão: 11 - DESPACHOIDECISÁO: lic- EBO J\ 
embargos a exeC>Jc;ào. INTIME·SE o exeqüente no prazo de 
15(quinze) dias para se manifestar sobre os embargos a 
exerução. 

N" ünico da Justiça: 0005540-58.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Pane Autora: IVAN DA COSTA PICANC0 
Advogado: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA . 636AP 
Pane Ré: BANCO DO BRASIL S.A 
DespachoiOedsão: Adianto que estou convencido da 
verossimi hança da alagação da parte au\or.l a da existência 
de fundado receto de dano neparával ou da dificit reparação. 
A Resolução n• 3402/06, editada pelo Consalho Monetário 
Nacional a divulgada pelo Banco Cenltal do BrasH. ao tratar de 
conta salário, estabelece no Inciso 11 de seu art. 2" que ·a 
Instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de 
transfetêncla, com dlsponíbnldade no mesmo dia, dos créditos 
para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por 
eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 
1993, a attetações posteóOfes, ou da Resoluçilo 3.21 1, de 
2004, em outras Instituições financeiras e demais •nstituições 
outortz.adas a funcionar pelo Banco Central do BrasJI". 
Esta regra eslâ em consonância com o d~elto e garantia 
fundamental Individual inSOJipldo no art. s•, Inc. 11. da 
Constituição Federal, segundo o qual "ninguém é obrigado a 
fazor ou deixar de faz8f alguma coisa senão om virtude de lei". 
Extrai-se das regras acima citadas que o Governo do Estado 
do Amapá até pode firmar conltato com o Banco do Brasil para 
que o pagamento da remuneração dos servidores seja feita por 
melo de crédito em conta mantida perante Utna das agências 
deste. Toda-.ta. os servidores njo são obrigados a 
movimentarem suas contas. Podem axigir que o Banco do 
Bras~ transfira o dinheiro a-editado para conta bancárta que 
Indicar, sem qualquer Onus para si. 
Por sua vez. os clientes que VInham recebendo por outro 
banco. onde mantém um reladonamento bancário calcado na 
garantia que o crédito da rernuneraçilo em conta tomece, 
podem perder seus ~mites do crédilo. AI está o fundado receio 
de dano de diflcll reparação. 
O pior é que o Banco do Brasil é conhecedor das regra acima. 
mormente da publicada pelo Banco Central do Brasil. 
Entretanto. P<efere confiar na impunidade e fazer pouco caso 
dos direitos dos cidadãos. 
DIANTE 00 EXPOSTO, antecipo os efeitos da tutela para o 
fim de determinar ao redamado que faça a transferência, com 
disponibilidade no mesmo dia, dos créditos lançados. a partir 
desta data, em sua agência -4435-0. conta 83054, de 
titularidade da reclamante (CPF 511 .809.012·15). para conta 
corrente n" 3n34162. agência 1911 , Banco Real ABN Amro. 
também de titularidade da reclamante, até o trâmite final do 
processo. 
Considerando o pono econOmlco do reclamado, ftxo multa de 
R$ 1.000.00 (um mi reais) por dia de atraso no cumpllmen!O 
desta decisão, a ser revestida a favor da redamante. 
Designe-se auditirda de oondtlação, instrução e jUlgamento. 
Cite-se. lntimetn·se. 

N" ünico da Justiça: 0022103-33 lil06.8.03.00..1 
REClAMAÇÃO CiVEL ·CONHECIMENTO 
Parte AutOfa: BENEDITO PINHEIRO RICARDINO 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 

- · 843AP 
N" único da Justiça 0005536-86.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CiVEL -CONHECIMENTO 
Parte Autora: DANUZA MAGALHÁES DE SOUZA 
Advogado: RAIMUNDO EVANORO DE ALMEIDA 
SALVADOR JUNIOR· 839AP 

Parte R6: BRADESCO SEGUROS E PREVIDENCIA 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS · 919AP 
Despacho/Decisão: lntim•se a parte aUionl para Impulsionar 
o feito. em cinco dias. requerendo o que entender de cfirelto, 
sob pena de extinção do processo por abandono. 



N° únk:o da Justiça: 001701(}-21 .2006.6.03.0001 -
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: ALESSANDRA BELIÕM NERY 
Advogado: MARIA DE NAZARÉ SANTANA DE SOUSA· 
575BAP 
Parte Ré: BANCO ABN AMRO REAL S/A 
AdYOQado: GILFER LOPES FERNANDES- 1353AP 
DespachOIOedsAo: lntlme·se a parte autora para, em cinco 
dias, Impulsionar o feHo manJfestand~se quanto aos 
documentos de fts.44-46, sob pena de extinção do processo 
por abandono. Decorrido o prazo ou havendo manifestação. à 
conc:Jusão. • 

N" único da Jusliça: 0023404-44.2006.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CfVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: ZIULENE FERREIRA DA SILVA 
Adwgado: JÂMISON NEI MENDES MONTEIRO- 1060AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL S.A 
Ad110gado: MARIA DE NAZARE SANTANA DE SOUSA · 
575AP 
Despacho/Oeclsao: Reoebo o recurso interposto. eis que 
tempestivo e preparado. 
lnUm&-se a parte recorrida para, querendo, oferecer 
contrõHazões em dez dias. 
VIndas ou r\3o 3S contt:>-raz6es, subam os autos a Colenda 
Tunna Recursal. 

N" úniCO da Justiça: 0008454-64.2007.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CfVEL -EXECUÇÃO 
Parte Autora: GENIVAL FERNANDO DUARTE TOURINHO 
Ad110gado: TATIANA SARMENTO LEITE -1146AP 
Parte Ré: NORTE BRASIL TELECOM SIA - VIVO 
Ad110gado: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA- 371BAP 
Despacho/Decisão: DIANTE 00 EXPOSTO, cite-se a 
executada para, no prazo de quinze dias. cumprtr as 
obrigações assumidas no acor A de I. 27. devidamente 
homOlogado par sentença, sob pena do pagamento de multa 
diária de R$ 100.00 (cem reais), a ser revertida a faVOt do 
reclamante. 

N• úrico da Justiça: 002372~19.2008.8.03.0001 -
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA ANTONIA DA SILVA 
Advogado: JOSVLENE DOS SANTOS SOUZA DE BRITO • 
1543AP 
Parte Ré: BANCO BRADESCO S.A. 
Ad110g3do: HAGEU LOURENCO RODRIGUES- 860AP 
Parte Ré: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A 
Advogado: GILFER LOPES FERNANDES - 1353AP 
Rotinas processuais: FINALIDADE: INTIMAR A PARTE 
AUTORA PARA. EM CINCO DIAS, IMPULSIONAR O FEITO 
MANIFESTANOQ.SE QUANTO AOS DOCUMENTOS DE 
FLS.47~9. BEM COMO SOBRE. O CUMPRIMENTO oy NÃO 
DO ACORDO DE FLS.JS-39, SOB PENA DE EXTINÇAO DO 
PROCESSO POR ABANDONO. 

N" único da Justiça: 0017500.65.2007.6.03.0001 
REêLÃiMÇAQ ÇiVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUEDES 
Ad110gado: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS - ô7C~ 
Parte Ré: CAIXA DE PECÚLIO PEII'SOES E MONlEPIO$ 
CAPEM I 
Adwgado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA - 371 BAP 
Rotinas processuais: FINALIDADE: INTIMAR AS PARTES 
PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, MANIFESTAREM-SE 
SOBRE OS CÁLCULOS DE F.174. 

N" ünlco da Justiça: 0009007·14.2007.6.03.0001 -
RECLAMAÇÃO CiVEL - CONHECIMENTO 
Parte Aut0<a: MAURICIO DIAS DA CONCEICAO 
Advogado: MARIA CRISTINA DO AMARAL SOTO BANHA • 
515AP -
Parte Ré: PECÚLIO UNIAO PREVID~NCIA PRIVADA 
Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA- 371BAP 
Rotinas processuais: FINALIDADE: INTIMAR A PARTE 
REQUERIDA PARA. EM 15 DIAS, COMPROVAR O 
PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO, SOB PENA DE 
INCLUSÃO DA MULTA DE 10% PREVISTA NO ART. 475-J 
DO CPC E ENUNCIADO 105 DO FONAJE. 

N" ünlco da Justiça: 0016350-27.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CfVEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora: AFONSO ISMAEL ALVES BENTES DE SÁ 
Advogado: AFONSO ISMAEL ALVES BENTES DE SÁ -
154903SP 
Parte Ré: NORTE BRASIL TELECOM S/A - VIVO 
Advogado: EMMANNUELLE' ~GUIAR DE OLIVEIRA · 
1529AP 
Rotinas processuais: FINALIDADE: INTIMAR A PARTE 
EXEQUENTE PARA. NO PRAZO DE 15 DIAS, 
MANIFESTAR-SE SOBRE OS EMBARGOS Á EXECUCÀO. 

N" ~nleo da Justiça; ·0008393-72.2006.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL· CONHECIMENTO • . 
Parte Autora: JOANA DOS SANTOS BARRETO 
Parte Ré: BANCO BMG • FAMILIA BANDEIRANTE PREV. 
PRIVADA 
Adwgado: EIDE CARLA MACtiADO DE OUVE1RA 
FIGUEIRA- 1209AP 
Sentença: Ex pasitis, com base na fundamentação acima, e 
pelo li11T'8 convencimento que formo, DECLARO EXTINTO O 
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO M~RITO, nos tennos do 
art. 267, 1nciso VI, do CódigO de Processo Civil. 
Sem custas e honorários, nos lennos dos arts. 54 e 55 da Lei 
n• 9.099195. 
Publique-se. 
lntim•se. 

Após o tn\nsito em julgado e demais cautelas legais, 
arquivem-se os aulas. 

N" ünlco da Justiça: 0028213-48.2006.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO éiVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: IVAL PACHECO SILVA 
AdiiOgado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
-643AP 
Parte Ré: BRADES CO SEGUROS SA 
Ad110gado: PAULO SOGAYAR JUNIOR · 132966SP 
Sentença: 111 - DISpasl1lvo 

Ex posltls, com base na fundamentaç;lo acima. e pelo livre 
conwndmento que formo, ACOLHO A PREliMINAR 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. declarando extinto o processo 
sem resolucão do mérito. nos termos do art. 267. Inc. VI do 
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Código de Processo Ci'<il. 
Sem custas e honor.lrtos advocatldos, em obser'tancia ao 
dispas to nos artigos 54 e 55 da Lei n• 9.099195. 
Publique-se, Intimem-se. 

MACAPÁ,04 de março de 2009 

(a) JOSE AUGUST~~O GOMES 

Cllefe~rla 

JUIZADO ESPECIAL CENTRAl DA COMARCA DE COMARCA DE 
MACA PÁ 

AV FAB t-1' 1737 (FORUIA OESEIABARGADOR LEAL DE IAIRA) - CEP: 

Pauta de Publicação - Atos Judiciais 

N° único da Justiça: 0039305-52.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: PEDRO DE SOUZA CARDOSO 
Pane Autora: RAIMUNDO AMARAL DE OLIVEIRA 
Parte Ré: MICHELLE ADRIANE 00 CARMO CABRAL 
Advogado: CAMECRAN JOSE DA SILVA- 538AP 
Agendamento de audiénda: Audlénôa agendada para o dia 
14/0412009 às 09:30 

N• único da Justiça: 0006809-33.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: FERNANDO BARBOSA MARQUES 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS- 400AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
23103/2009 às 09:30 

NO único da Justiça: 0006808-48.2009.8.03.0001 -
RECLAMAÇÃO CfVEL - CONHECIMENTO 
Parte AutO<a: BENEDITO MATTOS 
Advogado: MANOEL RAIMUNDO LOPES DOS REIS -
666AP 
Parte Ré: BANCO VOTORANTIM 
Agendamento de audiência: Audlência agendada para o dia 
24103/2009 às 09:00 

N° unico da Justiç;~: 0027814-46.2008.6.03.0001 
RECLAMAÇÃO CfVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA COSTA DA SILVA 
Advogado: GREGORIO GODINHO NUNES JÚNIOR 
1251AP 
Parte Ré: SOCIEDADE CAXIENSE 
Parte Ré: BANCO BGN S/A 
Ad110gado: CINTHVA JORDANA DA SILVA PICANÇO • 
918AP . 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
27/03/2009 às 08:30 

N" único da Justiça: 0036484-75.2008.6.03.0001 -
RECLAMAÇÃO CIVEL -·CONHECIMENTO 
Part~ Aortnro · CRISTIANE SOUSA DOS SANTOS 
Ad~~d;·-· JÓÃOUIM HER.BERT CiiRüúsõ ÜÁ (;ü~rÁ · 
405AP 
Parte Ré: VNO SJA 
Parte Ré: OPERATOR SERVIÇOS E SISTEMAS DE 
COBRANÇA L TOA 
Agendamento de audiência: Audiénda agendada para o dia 
16/04/2009 às 06:30 

NO unico da Justiça: 003758(}-26.2008.6.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: VIRGINIA NUNES DOS SANTOS 
Pane Ré: BANCO DO BRASIL S/A- AG. 2625-8 
Advogado: SANDRA DO SOCORRO DO CARMO QLIVEIRA 
• 364AP 
Agendamenlo de audiênda: Audiência agendada para o dia 
08/0512009 às 10:00 

N" unico' da Justiça: 0022863-11.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte Autora: ARIANE CRISTINA BATISTA MAGALHAES 
AdvOgado: JOSE CLAUDIO DA SILVA - 933AP 
Parte Ré: SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
0110412009 as 10:00 

N° únloo da Justiça: 000680Q.78.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte AutO<a: SHIRLEY DEBORAH PERES HAUSSELER 
Advogado: JOSÉ ADAUTO TEIXEIRA RODRIGUES JÚNIOR 
• 922AP 
Parte Ré: FACI - FACULDADE IDEAL 
Agendamento de audiência: AudiOnela agendada para o dia 
24/0312009 às 11 :00 

NO único da Justiça: 0031713-54.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL • EXECUÇÃO 
Parte Autora: FRANCISCO GOMES BARRIGA NETO 
Advogado: PAULO CESAR SILVA MENEZES- 12109PA 
Parte Ré: JOSE ANTONIO PEREIRA SOARES 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
23104/2009 às 15:00 

N" unloo da Justiç;~: 0038300-92.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CiVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: MANOEL ANACLETD RAMOS DOS SANTOS 
Advogado: HAROLDO DA SILVA OLIVEIRA • 960BAP 
Parte Ré: BANCO BRADESCO SJA 
Parte Ré: BMG GLOBAL CRED 
Agendamento de audi«lcia: Audiência agendada para o dia 
2310312009 às 10:30 

N" único da Justiça: 0039652-85.2006.6.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA NILA SOUSA DOS SANTOS 
Parte Ré:.ANGELA MARIA BRAGA DA COSTA 
Parte Ré: MARIA DURVALINA MIRANDA DA LUZ 
Advogado: ELVA FATIMA OE SOUZA GOMES- 349AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
23103/2009 às 11:00 

N" único da Justiça: 0006802-41 .2009.6.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 
Pane Autora: JUS SARA KEILA HOAUT 
Advogado: TATIANA NASCIMENTO ~NA}ÁS -1200AP 
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Parte Ré: RITA MARIA DOS SANTOS SILVA 
Agendamento de audlênda: Audiência agendada para o dia 
2410312009 às 14:30 

N" único da Justiça: 0006800-71.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CfVEL - EXECUÇÃO 
Parte Autora: FERNANDO AUGUSTO NEGRÃO 
Advogado: FERNANDO AUGUSTO NEGRÀO BRAGA • 
981AP 
Parte Ré: MARIA RAIMUNDA PINHEIRO DO COUTO 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
24103/2009 às 14:30 

N" único da JusUça: 0006803-26.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CfVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOAO DE DEUS RAMOS DE SOUZA 
Advogado: LI,JIZ EDUARDO PENA GONÇALVES - 1146AP 
Parte Ré: BANCO FINASA SJA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
2410312009 às 10:30 

N' único da Justiça: 0006804-11.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: SANDRA MARIA FERNANDES GUEDES DE 
LIMA 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA -
405AP 
Parte Ré: PECULIO UNIAO - PREVIDENCIA PRIVADA 
Agendamento de actdiênc!a: Audlénda agendada para o dia 
24/0312009 as 10:30 

N" único da Justiça: 0007002-48.2009.6.03.0001 
RECLAMAÇÃO CiVEL- EXECUÇÃO 
Parta Autora: RENILDE DE SÁ RAMOS 
Ad110gado: EOEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA- 602AP 
Parte Ré: JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO 
Agendamento de audiência: Audlénc!a agendada para o dia 
24/0312009 às 15:00 

N" único da Justiça: 0007001~3.2009.8.03.0001 -
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 
Parte Autora: DANIELE DE LIMA FIGUEIREDO 
Ad\/Og3do: PRETTY CHRISTINA QUEIROZ LEITE 
FIGUEIREDO- 1501AP 
Parte Ré: DEUZIMAR DOS SANTOS PIRES ARAUJO 
LUSTOSA 
Agendamento de audiência: Audiénda ager.dada para o dia 
24/03/2009 às 15:00 

N• único da Justiça: 0006999-93.2009.8.03.0001 • 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: RUI ARI AZEVEDO PINHEIRO DE LIMA 
Advogado: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS -
581AP 
Parte Ré: GOL TRANSPORTES AIÕREOS S.A 
Agendamento de il'..tdiéncia: Audiência agendada para o dia 
2410312009 às 10:00 

.. --- --- - - - - - , 
N" único da Justiça: 0007003-33.2009.6.03.0001 • 
RECLAMAÇÃO CÍVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: EVERALDO RUBENS CAMPOS FERNANDES 
Parte Autora: MARCELLE GLENDA PANTOJA FERII!!I."!QES 
Advogado: KARLA PATRICIA P, ~CR:JAl.ô. 987AAP 
iiarie i<é: rN~IQ ROGERIO DA SILVA RAMOS 
Parte Ré: RAIMUNDA LIMA EiÃ SILVll 
Agendamento de audi&ncia: Audiéncla agendad:l para o dia 
24103/2009 às 11:00 

N" único da ..UStiça: ·- 0007006.a5.2009.8.oJ.0001 -
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: DAMIÃO PANTOJA DA SILVA 
Advogado: DENil CHAVES ALMEIDA · 856AP 
Parte Ré: BRASIL & MOVIMENTOS S.A • SUNDOWN 
MOTOS 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
24/03/2009 às 11 :00 

N• único da Justiça: 0024797-38.2007.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: FERNANDO MACIEL ROORJGUES 
Ad\/Og3do: FLÀVIO AUGUSTO TEIXEIRA DIAS - 811AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/ A- AG. 2625-8 
Adwgado: CRESTE NUNES DE OLIVEIRA FILHO- 885AP 
Despac:ho/Decisão: lntimem-$e a parte ReQ\*Ida p8l1l 
comprovar nos au1os, em quinze (15) dias, o pagamento do 
valor da c:ondenaçao, sob pena da lnddênda de m~ de dez 
por cento(10%) prevista no art. 475-J do CPC (E1'1\.11dado 105 
do Fonaje ), a ser revertida em favor da parte Requerente e o 
prosseguimento d.a execução com penhora via Slsbaoen, 
inciuslve. 

N° único da Justiç;~: 0021893-45.2007.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: ELCILENE FERREIRA TAVARES 
Advogado: MANOEL RAIMUNDO LOPES DOS REIS • 
666AP 
Parte Ré: FEUPE FERNANDES DE OLIVEIRA 
Adwgado: PATRICIA BEZERRA · 976AP 
Despacho/Dedsão: Olllgencie-$e no Hntldo de oontactar o 
requertdo, Sr. Felipe Fernandes de 01-teira. para ciência da 
que o processo entalado se eiK:ontra nes1a secretaria, 
outrossim, da renovação de seu prazo de 10(dez) dias para 
manifestar-se acerca dos documentos de fts.41/45, bem como 
para roquerer o que entender de direito. 

N• único da JusUça: 0015663-50.2008.6.03.0001 
RECLAMAÇÃO C[VEL -CONHECIMENTO 
Parte Autora: NILVANA DE NAZAR~ DOS SANTOS 
MONTEIRO 
Advogado: MARGARETH DOS SANTOS ABOON- 8362PA 
Parte Ré: BRADESCO SEGUROS S/A . 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS - 919AP 
DespaCho/Decisão: Con&iderando que apesar da aL.IIiência de 
constestação a Requerida compareu a todos os atos e nkJ 
tomou conhecimento do Laudo Peric:lal conc:Juslvo joolado ao 
autos (ft. 62), converto o julgamento em diligência para 
determinar a intimaçâo da Requerida para manlf8Star-se sobra 
o referido documento, no prazo de 1 O dias. 
Deconido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 
sentença. 

N" único da Justiça: 0001655-88.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: VERA SIMONE E SILVA VAZ DOS SANTOS 
Advogado: JOAO PAULO VAZ. CAVALCANTE - 1171AP 

. _Parte_ fi.: BA!'l~ GEN~~ MOTORS S".:...§M l 
I 
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Advogado: ERIKA DA SILVA FREIRE · 1287AP 
~: Em face da hipossuficiêncla da requerente 
ante a requerida. no tocante a possibilidade de apresentac;ao 
dos documentos a~nentes ao contrato realzado entre as 
partes, como o próprio contrato. em sua integra e, 
demonatraD'iOS de lançamento quanto a criditos e d~tos na 
oon1a vinciAada ao negócio firmado. para que nAo seja alegado 
o cerceamento de defesa e. visando uma melhor visualização 
e elucidaçJo da lide. que favorece a ambas as partes. 
ACOLHO a primeira parte do pedido formulado pela autora as 
nas. 105. 
Detenmino seja intimado o requerido. Banco General Motors 
SIA-GM. para que ap<esente cópia autêntica do contrato de 
empréstimolfinanàamento aludido na exordlal e, extratos dos 
lançamentos de créditos e débitos feitos na conta vinrulada a 
referido contrato, consoante acima aluãodo. 
Deixo de aplicar o art.359 da Lei Adjetiva Civil, por incabi<lo. 
Após a ap<esentaç4o dos documentos ora requisitados. 
lntim&-se a parte autora para. no prazo de 10(<1eZ) dias. 
apresentar as planilhas de calculo dos valores alegados como 
Indevidos, conforme já definido na Oeclsao de fts.100. 

N" único da JusUça: 0030758-23.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·EXECUÇÃO 
Parte Autora: ROSANA OLIVEIRA GONCAL VES RACHID 
Advogado: SANDRA REGINA MARTINS MACIEL 
ALCANTARA- 599AP 
Parte Ré: TATIANE BLAISER ANGELE 
Oespacllo/Oecis6o: Ante a certidlo ~rOnlca, lnUme-se a 
parte Autora, para no prazo de 05(cinco) dias, Informar nos 
autos o número correto do CPF da Devedora, a fim de 
viablizar a pesquisalbloqueio pelo BACENJUD. 

N" único da Justiça: 0007878-71.2007.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·EXECUÇÃO 
Parte Autora: ROSE L Y ALENCAR DE CAMPOS 
Advogado: OSVALDO SOUZA DE CAMPOS • 368AP 
Parte Ré: CELL SHOP 
Parte Ré: NORTE BRASIL TELECOM S.A. 
Parte Ré: PANTECH BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE 
CELULARES L TOA 
DespachoiDecisao: Ante a cellidão eletrõnica. intime-se a 
parte Autora, para no prazo de 05(clnco) dias. Informar nos 
autos o número do CNP J dos demais sócios da Ré, a fim de 
viabilizar a pesquisa/bloqueio pelo BACENJUD. 

N" único da Justiça: 0017949-98.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: RAIMUNDO CORREA BRITO 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA -
405AP 
Parte Ré: BRADESCO SEGUROS S.A 
Adwgado: CINTHYA JOROANA DA SILVA PICANÇO • 
1116AP 
OespachoiOedsao: Recebo o recutso Interposto. eis que 
tempestivo. 
Aguarde-se a comp<avação do pagamento do preparo. 
Preparado o recurso, lntime-so a parte recon1da para, 
querendo, oferecer no prazo legal as contra-razOes. 
Vindas ou nAo as contra.,.azOes. subam os autos é E. Turma 
Recu!$81. 

N" único da Justiça: 0028538-52.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CORDEIRO 
Advogado: MARIANA MARGUTTI CONTRERAS- 1022AP . 
Parte Ré: KEILA MONTEIRO 
Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA- 890AP 
OespaehoiDecisão: Junte-se. 
Recebo o recur50 Interposto. eis que tempesUvo. 
Intime-se a parte recorrida para. querendo. oferecer no prazo 
legal as contra.,.azOe~. · 
Vondas ou nio as contnl'fazOes. subam os autos â E. Turma 
Recursal. 

N" único da Justiça: 0017224-12.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL . CONHECIMENTO . 
Parte Autora: JAIME GOMES BARBOSA 
Advogado: MARIANA BEZERRA DIAS ROCHA- 1187AP 
Parte Ré: BRAOESCO SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS - 919AP 
Oespac:hoiDeci5ão: Junte-se. 
Recebo o recurso interposto. eis que tempestivo. 
lnlm .... a parte recorrida para, quererodo, oferecer no prazo 
legal as contra-nllOes. 
VIndas ou nio as contra·razOes. subam os autos i E. Turma 
Recursal. 

N" único da .Alstiça: 0023311-31.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte AuiOnl: TOP.É ANTONIO DA SILVA 
Advogado: ASTOR NUNES BARROS • 248044SP 
Parte Ré: UNJBRAS - UNIÀO BRASILEIRA DE ASSISTl:NCIA 
OOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Advogado: EOIELSON DOS SANTOS SOARES - 496AP 
Oespad'ooiOeâslo: lndm&-se a parte autora para informar se o 
aootdo celetltado entre as partea de ns.36 fOI devidamente 
cunprido, pena de arquivamento. nos termos do art.267. 111 . do 
CPC. 

N" únk:o da Justiça: 0022871-85.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL · EXECUÇÃO 
Parte Autora: PEDRO INÁCIO FILHO 
Adwgado: LOURENCO FERREIRA RODRIGUES FILHO -
886AP 
Plrte R6: WAGNER CORREIA DE OLIVEIRA 
Oespacho/()ecisao: Vistos ele ... 
Considerando a certidão do meirinho de n~. 14 INTIME·SE a 
1)1118 credora para impulsionar o feito no prazo de 05 ( dnco) 
dias, infonnando nos autos elementos novos que possibilitem 
1 foc811zaçAo da parte Devedora. pena de extinção da 
E...:uçlo nos termos do art. 53§ 4, da Lei 9.099195. 

N" único da Justiça: OOt 1040-40.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ClVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: !SAIAS GONCALVES DE SOUZA 
Advogado: JOÃO SOARES DE ALMEIDA- 254AP 
Parte Ré: AMAZON COMUNICAÇ0ES E SERVIÇOS/ F. 
ATOBELEM-ME • AMAZON CELULAR 
Advogado: SANDRA NAZARÊ FERNANDES DE ALMEIDA -
11117AP . 
Parte Ré: AMAZONIA CELULAR 
Advogado: E!-ADIO BRUNO L<J.!'!ATO TEIXEIRA · 14123PA 

(otÁRIO OFICIAL) 

Despacho/Declsao: Junte-se. 
Recebo o recurso Interposto. eis que tempestivo. 
Intime-se a parte reconida para. querendo. oferecer no prazo 
legal as contra-razOes. 
Vindas ou nlo as contrtKllzóes, subam oe autos à E. Turma 
Recursal. 

Pãg. 26 

consubstanciada na lnldal para CONDENAR a parte 
reclamada em obrígaçAo de fazer coisa certa. consistente no 
RETORNO IMEDIATO DO PLANO CONTROLE do Autor. 
referente à ~nl\a da n• 96-9974-7039, no valor mensal de R$ 
43,79 (quarenta e trts reais e aetenta e oove centavos); e, por 
consequinle. CANCELAR do seu sistema as faturas emitidas 
com base no PLANO CONTA. denominado Plano 110, 

NO único da Justiça: 003266t·93.2008.8.03.0001 referente a mesma linha. a contar da Outubro/2008, desde que 
EMBARGOS DE TERCEIROS o valor da fatura do Plano Conta exceda o valor da fatura do 
Parte Autora: HOZELILDA MARIA CORDOVIL FERREIRA Plano OriQinal, na modalidade controle, no importe de R$ 
Advogado: EVALDO SILVA CORREA • 1 355AP 43, 79. 
Parte Ré: JOSE NILSON FRANCA DA SILVA Deixo de condenar a parte vencida no pagamento de custas e 
Despactlo/Oedsao Intime-se a parte Requerente para honorér1os de advogado. nos termoe do art. 55. primeira parte. 
manifestar-se nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, da Lei 9.099195. 
requerendo o que entender da direito. Transcorrerodo o prazo in Após o trânsito em ~ado. intime-se a parte vencida para, no 
albis arqulv&-se os autos. prazo de 05(cinco) ctas. cumprir a obrlgaçlo de fazer. 

"Nr-uiiico da Justiça: 0006232-55.2009.8.o3.ooor:-·- Publique-se. lntim•sa a parte aU1ora. a parte reclamada 
RECLAMAÇÂO CIVEL. CONHECIMENTO encontra-ulnUmada por força do art. 322 do CPC. 

Parte Autora: FERNANDO AUGUSTO NEGRAO N" unico da Justiça: 0030094-89.2008.8.03.0001 
Advogado: FERNANDO AUGUSTO NEGRÀO BRAGA • RECLAMAÇÃO ciVEL • CONHECIMENTO 
981AP . Parte Autora: SANDRA MESQUITA DOS SANTOS 
Parte Ré: UVA: UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU Advogado: AMANDA DOS SANTOS MORAIS. 15108AP 
De~pacho/Deasao: Vistos. etc. . • Parle Ré: BANCO BRAOESCO SIA - AG~NCIA 1420 
Em relaç4o ao pedido de Meia anteap~a. o ·~~ro vez que Sentença: Ante 0 el~P()sto. pela$ razOes a flnSamento6 acima. 
os documentos que Instruem a petiçAo noaal nAo sao JULGO IMPROCEDENTES o pedido da parte aulllra com 
suficientes para conceder a tutela. uma vez que. nAo se tem reaoluçlo de m6rtto, nos termos do art. 269. Inciso 1. do êPc. 
segurança. mesmo que sumana. de que as matérias CU'Sadas sem custas e honor6r1os advocatlcioe, nos termos da UE. 
na UNIFAP autorizam ? créd•.to junto à UVA. Afirma-se esse PubUqu&-ae. Intimem-se. 
entendimento porque taiS matenas foram cursadas na UNIFAP 
nos anos de 1992 a 1 995 e 1999 a 2000, peóodo suficiente 
para mudança de grade corr10Jiar do curso pelo MEC, o que 
pode impedir a efeUvaçAo dos créditos. 
Ademais. o Autor não apontou quais matérias devem ser 
creditadas apenas )untou a grada curricular da WA e da 
UNI F AP. sendo por demais gene.; co nessa parte, o que 
corrobora para indeferimento da Meia. 
lnUm&-se o autor. 
Design•se audiência de conciliação. inslrução e julgamento. 
Cit&-se e intlm&-se. 

NO único da Justiça. 0033306-21.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: VALDIZA AUELIA DE SOUZA 
Parte Ré: SAULO HENRIQUE DE BARROS SOARES 
Advogado: JOSYLENE DOS SANTOS SOUZA DE BRITO -
1543AP 
Despacho/Decisao: Vistos. etc. 
Trata-se de anáNse do juizo de admbsililidade de Recurao 
Inominado Interposto pela parte reclamada. 
Verifica-se que o réu é revel nos autos. o que autoriza o 
reoonhedmento de sua lntimaçAo. lndualve da sentença, por 
prasunçao. a teor do art. 322 do CPC. 
Com efeito, a publicaç4o da sentença de f. 15/17, deu·se em 
t 3.01.2009 - terça-feira. dia úül. Nessa mesmo. diante da 
revelia, a parte reclamada também encontrava-se devidamente 
intimada, começando a ftulr o p<azo recursal em 14.01.2009 -
quarta·feira, findando-se no dia 23.01 .2009 - sexta-feira. O 
referido recurso foi protOCOlizado neste Juizo em 17.02.2009. 
quando j.1 escoado o prazo para sua interposlçlo. 
Ante o el~P()slo, pelas razões acima, nlo conh&QO do p<esente 
recurso diante de sua manifesta intempestividade. 
Oeoieotranhern-se os docunentos de f. 22/38, sem cópia, 
entregando-os ao réu. 
Intimem-se. 

N• único da Jus~ça: 00t7850-31.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: BRUNO LUIZ BRAGA RIBEIRO 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 843AP 
Parte Ré: BRADESCO CIA DE SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS - 919AP 
Despacho/Decisao: Junta·se. 
Recebo o recurso Interposto, eis que tempestivo. 
lntim&-se a parte reconida para. querendo, oferecer no prazo 
legal as contra-razões. 
Vindas ou não as contra-razOes. suban os aU1oe à E. Turma 
Recursal. 

N• único da Justiça: 0022866-63.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: RAIMUNDA CORR~ CASTRO 
Advogado: JORGE ANAICE • S.aAP 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: AL TE VIR LOPES SARMENTO- 3553PA 
Daspaeho/Decisao: Junta·se. 
Recebo o recurso interposto. eis~ tempestivo. 

Intime-se a parte recorr1da Plr8. querendo, oferecer no prazo 
legal as contra-razOes. 
Vindas ou nAo as contra-razOes. subam os autos à E. Turma 
Recursal. 

N° único da Justiça: oõ307~.8:o3:oo!ff 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIIAENTO 
Parte Autora: ELIEL BARATA COSTA 
Parte Autora: VILMA PANTOJA RAMOS 
Ad\logado: ELITON SOARES DO NASCIMENTO- 99EAP 
Parte Ré: UNI BANCO AlG SEGUROS SA 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS- 919AP 
DespachoiDecisao: Recebo o rerurso inte<pOsto, eis que 
tempes~vo. 
ln~me-se a parte reconida para. quererldo, oferecer no prazo 
legal as contra'fiZlles. ' 
VIndas ou nlo as contra·razOes, subam os aU1os a E. Turma 
Recursal. 

N" único da Justiça: 00351125-21.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: GRACINETE FERREIRA GOES 
Advogado: ANA LÚCIA RUFINO BORGES SANTOS • 
1226AP 
Parte Ré: OLGARINA FRANCA DA SILVA 
Despacho1Decis8o: Manifeste-se a autora quanto a p<oposta 
ofertada pela Devedora 6s ns. t4. 

N" llnico da Justiça: 003HI21-76.2008.8.D3.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: ROSENILDO SANTOS MONTEIRO 
Advogado: SUELEN MONTEIRO PENAFORT • t503AP 
Parte Ré: AMAZONIA CELULAR SIA 
Advogado: MARIO C!:UO DA COSTA GONÇALVES 
1331AP 
Sentença: 111- Ante o exposto. e considerando IIJdo o mais que 
dos autos constam JUL~ PROCEDENTE a p<etensio 

N" ünlco da Justiça: 0030884-73.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ciVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: MANOEL FERREIRA DOS SANTOS 
Advogado: GILFER.LOPES FERNANDES· 1353AP 
Parta Ré: SKY • BRASIL SERVIÇOS L TOA. 
Advogado: MARIA DE NAZARE SANTANA OE SOUSA -
575AP 
Sentença: 111 • DISPOSITIVO. 

PELO EXPOSTO. por tudo mais que nos autos consta e pelo 
lvre convencimento que formo: 

I : REJEITO a preliminar de Ilegitimidade Pasatva, ~ 
pela Requerida, pelos fundamentos supra; 

11 • JULGO PROCi:DENTE o pedido formulado na lnc:ial para: 

a) CONDENAR a Requertda a pagar, a titulo de lndenizaçio 
por danos morais, ao Requerente. a lmporltncia de 
R$3.000,00 (trêa mu reais). acrescida de juros a partir do 
evento dall090, ou seja, Ot/12107, conforme dispõe o art. 398. 
do CC. e oorraçlo m~ a partir deeta data. conforme 
preceitua a Súmula 362 do ST J; 

b) CONDENAR a Requerida a RESTITUIR EM 006RO todos 
os valores cobrados n.a fatura do cart.lo de <ridito do alia 
acima da R$133.90, a partir da fatura venàda am 01 da 
dezembro de 2007. 

c) DETERMINAR que a requerida RESTABELEÇA o serviço 
contratadO pelo Requerente. na mesmas condlçOIS do 
contrato juntado a eetes autos. no prazo de 30 (trinta) dias, tob 
pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). até o 
limite da 20 (vinte) 1181ãrlos mínimos, I8Yer1ida am favor do 
autor: bem como a Requetlda dever; cancelar QU11Quer 
cobrança que exista em nome do Autor, am face do referido 
contrato. 

Isento de oust .. e honorários, tendo am vista o que dtspOe no 
art. 55 da Lei 9.099/95. 

Púbtlque-se. 

Registre-se. 

N• único da Justiça: 0035697-46.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: EZfGLEIK ROMULO LIMA JARDIM 
Advogado: GLENDA BARBOSA PEREIRA- 1382AP 
Parte Ré: SUL AMERICA ctA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS - 919AP 
Sentença: Ante o exposto, pelas raz0ee elq)OStn, JULGA-se 
PROCEDENTE EM PARTE o pedido Inicial para CONDENAR 
a Reclamada, SUL At.ÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 
a pagar ao Autor Ezlgleik Romulo Lima Jatdlm. a irnportAnda 
de R$ 2.700,00 (dois mil e Mlecen105 reais). equlv.lente a 
20% (vinte por oento) da lmportanàa segurada (R$ 13.500,00). 
a titulo de inderizaçlo am virtude da invalidez patdal 
permanente sofrida em raüo do acidente de que fOI vitima, 
ocorrido am 09/t212007. 
Sobre eete valor deverá ser acrescido de juros da mon~ de 1% 
ao mês a partir da dtac;ao e correçJo monetãrla pelo 
INPCIIBGE a contar da propositura da açao. 
0~-se por resolvido o processo com Julgamento do m6rlto, nos 
termos do art. 269.1nciao I, do Códgo de Processo Clvl. 
Transitada em )~ado. lntim&-se a Requerida para efetuar o . 
pagamento do valor da condenaçio, no prazo de 15 (quinze) 
dias, pena do acrésCimo de 10% (dez por cento) e, 1 
requerimento da parte requerente, independenlemente de nova 
dtaçao, ser-lhe penhorados bana de sua propr1edade, tantos 
quantos bastam para saustaçlo do crédito (intellganc:la do 
art.475-J, do CPC). 
Para efeito das indmaçOes da parte R•. a partir de5ta 
sentença. reg~ o nome do advogado que subscreveu a 
contestaçAo de fts. 41/56. 
Sem custas e honorários advocatic:ios. 
Publique-se. Intimem-se. 

N• úrico da Justiça: 0036471-76.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: FRANCISCO JOS~ SILVA 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA· 
405AP 
Parte Ré: BRADESCO SEGUROS SIA 
Sentença: DlsposiUvo: 
Ante o e>eposto, pelas razõe. expostas, JULGA-SE 
PROCEDENTE o pedido Inicial para CONDENAR 1 
Rac:larnada. BRAOESCO SEGUROS SIA. a pagar ao Autor 
Francisco José da Slva, a import.jncia de RS 13.500,00 (treze 
mH • qulttllentos reais). valor total segando. a fltuto da 
indeniz.açio am virtude da lnvaOdez total penn~Mnta sofrtda 
em razJo do itddante de que foi vttima, ocorrido em 
2510212008._ 



Maca á 05.03.2009 

Sobre este valor devera ser acrescido de juros de mora de 1% 
ao mês a partir da dtação e correção monetária pelo 
INPC/IBGE a contar da propositura da ação. 
Dá-se por resolvido o processo com julgamento do mérito. nos 
lermos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Ctva. 
Transitada em julgado. Intime-se a Requerida para efetuar o 
pagamento do valor da condenação. no prazo de 15 (quinze) 
dias. pena do acréscimo de 10% (dez por cento) e, a 
requerimento da parte requerente. lfldependentemente de nova 
citação. ser-lhe penhotados bens de sua prop~edade. tantos 
quantos bastem para satisfação do crédito (inteligência do 
art.475-J, do CPC). 
Para eleito das intimações da parte Ré, a partir desta 
sentença, registre-se o nome do advogado que subscreveu a 
contestação de ns. 11/23. 
Sem custas e honorarlos advocaticios. 
Publique-se. Intimem-se. 

N• único da Justiça: 0012041·60.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: ARlETE MARIA SÁ DE SOUZA 
Advogado: AOERNALDO DOS SANTOS JUNIOR· 1350AP 
Parte Ré: JORNAL OIARIO 00 /W.APA 
Advogado: CICERO BORGES BOROALO NETO · 871AP 
Sentença: 111. 
Ante o exPOsto. julgo ptocedente o pedido da redamante para 
condenar a redamada a pagar~he. a titulo de danos morais. a 
quanUa de R$ 9.300,00 (nove mU e trezentos reais). com 
atualização monetária pelo INPC. a contar desta da la, e juros 
de mora de 1% ao mês, a oontar de 412/2008. data em que 
teve iniCio a circulação e veiculação da matéria jornalistica 
objurgada. 
Sem custas e honorários. nos termos do art. 55 da Lei n• 
9.099195. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, observando a 
Secretaria a data designada à n. 31. para a publicação e leitura 
desta sentença. 

JUIZADO ESPECIAL SUL DA COMARCA DE MACAPA 
RUA C'-"UDOMIRO DE MORAES SIN • CEP· 68900000 

iãtWcfe {'u1-~ca& Atos Judiciais 

N" único da Justiça: 0001 835-50.2009.8 03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: LUZLA NOGUEIRA 
Advogado: MAURICIO BRAGA DE NOVOA • 878AP 
Pa~e Ré· BANCO DO BRASIL SIA 
Agendamento de audi6neta: Audiêncta agendada para o dta 
2110512009 as 08:50 

N" único da Justiça: 0004977-62.2009.8 03 0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora· ERASMO DE UMA DA COSTA 
Advogado· ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO • 770AP 
Parte Re: BANCO FININVEST S/A 
Agendamento de audiéncia: Audiência agendada para o dia 
2510512009 as 08:40 

N" úniCo da Justiça. 0004971·55.2009 8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora: ERASMO DE LIMA DA COSTA 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO • 770AP 
Parte Ré LOJINHA DO POVO 
Agendamento de audiêncía: Audiência agendada para o dia 
25/0512009 às 09:20 

N' único da Justiça: 0005482-53.2009 8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora: ERASMO DE LIMA DA COSTA 
Advogado· ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO • 770AP 
Parte Ré: BRASIL TELECOM S.A 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
25/0512009 às 09:40 

N' único da Justiça: 0004966-33.2009.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: ERASMO DE LIMA DA COSTA 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO · 770AP 
Parte Ré: ESPLANADA • PONTE IRMAO & CIA L TOA 
Ag!!ndamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
21/0512009 ãs 09:30 

N' único da JusUça. 0004974-10 2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: ERASMO DE LIMA DA COSTA 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO • 770AP 
Parte Ré: A IDEAL TECIDOS 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
25105/2009 às 08:50 

N" único da Justiça: 0005003-60.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: ERASMO DE LIMA DA COSTA 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO • 770AP 
Parte Ré: MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITO CREDITÓRIO MULTISEGUIMENTOS • FIDC 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
25/0512009 às 09:00 

ti' único da Justiça: 0014716-93.2008.8.Q3.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: ERNESTINO BALIEIRO DA GAMA 
Advogado: MAURO JOAO MACEDO OA SILVA · 499AP 
Parte Ré: BANCO PAULISTA SIA 
Advogado: LANA PATRICIA MONTEIRO DE SOUZA 
1260AP 
Parte R6· ANAP SEGURO 
Agendamento de audiência: AudiênCia agendada para o dia 
22/0512009 âs 08·oo 

N" único da Justiça: 0023365-<47.2008.8.Q3.0001 • 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHEÇIMENTO ·-·- __ 

(DIÁRIO OFICIAt.) 

Parte Autora: EOIEL DE ALMEIDA DOS SANTOS 
· Advogado: ANA AUGUSTA CORREA CARNEIRO· 1374AP 

Parte Ré: SANTANA CLAUDINO DO ROSARIO 
Parte Ré: CLEUSA IAARIA GOMES BASTOS 
Agendamento de audién~: Audiência agendada para o dia 
2210512009 às 08:10 

N" único da Justiça: 0040026·04.2008.B.03.000f-
RECLAMAÇÃO CIVEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora: DENNI VIEGAS BRAZAO 
Advogado. JORGE ANA ICE· 540AP 
Parte Ré: SUL AMIÕRICA CLA DE SEGUROS 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
21/05/2009 és 09:40 

N" único da Justiça: 000472644.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora: VALENA CRISTINA CORREA DO 
NASCIMENTO 
Advogado: LUIZ OTAVIO DE ASSIS DIAS · 1582AP 
Parte Ré: B2W COMPANHIA GLOBAL DO 
VAREJO-SUBMARINO 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
21/0512009 às 09:50 

N' único da Justiça: 0002895-58.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL· CONHECIMENTO 
Parte Autora: RENATO TAVARES RANGEL 
Advogado· KAREN DANIELLE TOMIÔ DA SILVA SILVA • 
1542AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A 
Parte Ré: VIVOS/A 
Agendamento de audiência· Audi6ncia agendada para o cia 
22105/2009 as 08:20 

N" único da Justiça: 0008127·78.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA DURVALINA PEREIRA BARBOSA 
Advogado. CARLOS NELSON PICANCO • 634AP 
Parte Ré: BAMERCIO S/A PREV. PRIVADA 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL SIA 
Parte Ré: CREFISA S/A • CREDITO. FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENT 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
26/0S/2009ãs 08:1 o · 
N" unico da Justiça: 0002903-35.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO C[VEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSLANE DUARTE DAS NEVES 
AdVogado: WEBER MENDES FERNANDES • 1175AP 
Parte Ré: TECIANE SANTOS SILVA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
26/0512009 as 08:20 

N' único da Justiça: 0002264-17.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CiVEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora: CLEONILOE MA TIAS DA SILVA 
Advogado: ANOERSON CARLOS SILVEIRA SERRA 
1276AP 
Parte Ré: SEGURADORA· PORTO SEGURO 
Agendamenlo de audiência Audiência agendada para o dia 
2610512009 as 08:00 

N" único da Justiça: 0027488-88.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: CARMEM LUCLA SANTOS GUEDES RIBEIRO 
Advogado MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS· 670AP 
Parte Ré: COMPANHLA DE ELETRICIDADE- DO AMAPÁ · 
CEA 
Agendamento de audiência· Audiência agendada para o dia 
22105/2009 <ls 08'40 

NO único • da Justiça· 0002930-18.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora· RENA TO TAVARES RANGEL 
Advogado: RIANO VALENTE FREIRE · 1405AAP 
Parte Ré. CETELEM BRASIL S.A CREDITO FIN INVES 
CARTÃO AURA 
Agendamento de audiência: Audiência agendad~ para o dia 
26/05/2009 h 09'10 
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Parte Autora: JOSE BATISTA SOUZA 
Advogado: WILSON VILHENA BORGES FILHO· 1061AP 
Parte Ré: GILBERTO CARVALHO DE SOUZA 

. Parte Ré: IMOBILIÁRIA NORTE SUL 
Parte Ré: RAIMUNDO CARVALHO SILVA NETO 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
27105/2009 às 09:10 

N' unico da Justiça: 0001947-19.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: ANA SHEILA BENTES DE SOUSA BRITO 
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS. 1111AP 
Parte Ré: PAULO SERGIO PINCANÇO E SILVA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
27/0512009 às 09:20 

N° único da Justiça: 0002922-41.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE MONTEIRO DE SOUSA 
Advogado: WILSON VILHENA BORGES FILHO· 1061AP 
Parte Ré: ROSANGELA DO SOCORRO FERREIRA 
DAMASCENO DA SILVA 
Agendamento de audiência: A udiência agendada para o dia 
2610512009 às 09:40 

N" único da Justiça: 0003277-51.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte Autora: EDILEUZA RIBEIRO DE BRITO 
Advogado: RITTA DE CÁSSLA RIBEIRO DE BRITO 
1264AP 
Parte Ré: ANA CRISTINA ROFF~ 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
0210412009 as 11 :35 

N" unico da Justiça: 0038428-15.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: IGOR SOARES MANESCHY 
Advogado: GILFER LOPES FERNANDES. t353AP 
Parte Ré: BETACREO AQUISIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 
CR~OITOS L TOA. 
Agendamento de audiência: Audiência ageooada para o dia 
28/05/2009 às 08:00 

..., ·----· --------------
N" único da Justiça: 0004767-11 .2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: RENILDA CANTUÁRLA DE SIQUEIRA PINTO 
Advogado: RENILOA CA NTUARIA DE SIQUEIRA PINTO • 
799AP 
Parte Ré: ANAPEC·ASSOCLAÇÃO NACIONAILDOS 
PECULISTAS 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
28/0512009 às 08:00 

N" único da Justiça: 0038742-58 2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte Autora: JOSE RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO 
Advogado: PAULO ROBERTO ANDRADE DE MELO • 
1277AP 
Parte Ré· JOSE NEI FERREIRA DA SILVA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
0210412009 as 11:15 

N° único da Justiça: 0015788·61 .2007.8.03.0001 -
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: AORLANA ARAÚJO CHAGAS 
Advogado: AGORO DE MATOS PINTO · 1131AP 
Parte Ré: L. C. VAZ DOS SANTOS· ME 
Advogado: WALDENES BARBOSA DA SILVA • 1249AP 
Despacho/Decisão: Concomitantemente. intime-se o devedor 
demonstrar o cumprimento das obrigações assumidas, em dez 
(10) dias. pena de conversão da obrigaç.lo de lazer em pagar, 
com a consequente execução por quantia certa. 

N' único da Justiça: • 0023962· 16.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL · EXECUÇÃO 
Parte Autora: WELITON AMARAL DOS REIS 
Parte Ré: ASPECIR EMPR~STIMOS 
Advogado: RENILDA CANTUARIA DE SIQUEIRA PINTO • 
799AP 

N• único da Justiça: 0005459-10.2009.8.03.0001 Despacho/Decisão: Em seguida, prooeda·se à pesquisa, 
RECLAMAÇÃO CiVEL ·CONHECIMENTO bloqueio e transferência do valor para conta deste Juizo. via 
Parte Autora: SUANE CRISTINA DA SILVA CARDOSO LIMA BACENJUD. 
Advogado: JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA • Com a transferência, lavre-se o respeçtivo termo e intime-se a 
633AP ' Devedora para no prazo de quinze (15) dias, querendo. 
Parte Ré: RENAUL T ~GC?A AUT?MOVEIS . apresentar impugnação. Havendo. cientifique-se ao autor para 
Agendamento de audiênCia: Audiénct~ agendada para o d•a respondé~a no mesmo prazo. 
27/05/2009 ás 08:00 __ Nada impugnando o devedor, e)IJleça-se alva«\ de 
• . . . . levantamento em lavor do(s) credor(es). intimando-o(s) a 

N uniCO da Juattça. 0027967-72.2008.8.03.0001 comparecer( em) em juizo para 0 recebimento 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora. JOSINEY LIMA DO VALE N" único da Justiça: 001177().51.2008.8.03.0001 
Parte Ré: BANCO ITAÚ CAROS/A RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Advogado. SUELEN MONTEIRO PENAFORT · 1503AP Parta Autora: RAIMUNDO DA COSTA LIMA , 
Agendamento de audiêncta. Audiência agendada para o dta Advogado: JOSt: WENCESLAU FERREIRA ROSA· 858AP 
27/05/2009 às 08:30 Parte Ré: BRADESCO SEGUROS 

N' ú~ico da Justiça: 0006028·1 1.2009.8.03.0001 • 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: V ANDA LUCIA PEDROSA SANTOS 
Advogado: EMMANUEL DANTE SOARES PEREIRA • 
1309AP 
Parte Ré: BANCO BONSUCESSO S.A • 
Agendamento de audiênCia: Audiência agendada para o dia 
27/0512009 a. 08:40 

N' único da Justiça: 0003287-95.2009.8.03.0001 • 
RECLAMAÇÃO CÍVEL· EXECUÇÃO 
Parte Autora: EDILEUZA RIBEIRO DE BRITO 
Advogado: RITIA DE CÁSSIA RIBEIRO DE BRITO • 
1264AP 
Parte Ré: ALDENORA BEZERRA DA SILVA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
0710412009 as 11:2o 

N" único da Justiça: 0002898-13.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE DE RIBAMAR GOMES VERAS 
Advogado: LUCI O FABIO VIEIRA FERREIRA · 669AP 
Parte Ré· ROBSON SOARES DE MOURA 
Agendamento de audiência: AudiênCia agend•da para o dia 
27/0512009 às 09:00 

N" unico da Justiça. 0002287-60.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CiVEL · CONHECIMENTO 

Advogado: FABIOLA SOUSA BOROALO • 907AP 
Despacho/OecisAo: Recebo o recurso Interposto em seu eleito 
devolutivo (~rt. 43, Lei 9.099195. primeira parte). eis que 
tempestivo e preparado. · 
Intime-se a parte recorrida para oferecer contra-razOes no 
prazo legal. 
Vindas ou nao as contra-razOes, decorrido o prazo legal. 
subam os autos â Cotenda Turma Recursal. 

N' , único da Justiça: 0025276-94.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: ERESMIL TON LIMA DA SILVA 
Advogado: ANDREZA MELO DE LIMA · 1292AP 
Parte Ré: FRANCISCO HELIO CARVALHO ARAGAO 
Despacho/Decisão: O processo foi sentenciado sendo vedado 
ao juiz modificar questão já decidida em lace a inaHerabilidade 
disposta no art. 463. CPC. 
Deliro, desde já, o desentranhamento de documentos, acaso 
pleiteado pelo autor. 
Intime-se e após retomem os autos ao arquivo. 

N" único da Justiça: 0006772-40.2008.8.03.0001 -
RECLAMAÇÃO ClvEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: WILSON LEAL SIQUEIRA 
Advogado: JOSE MARLA DA SILVA FILHO· -414AP 
Parte Ré: CAPEM! PREVl~NCIA E SEGUROS 
Advogado: CICERO BORGES BORDALO NETO· 871AP 
Despacho/Declsio: Recebo o recurso ln!erposto. eis que 
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tempestivo e reoolhido o preparo 
Intime-se a parte recorrida para oferecer contra-razões. no 
prazo legal. Decooido. vindas ou nAo as contra-razOes. subam 
os autos • cotenda Turma Recursal 

NO único da Justiça. 0030248-10.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: MONICA CRISTINA MELQUIADES 
AdvogadO: CASSIUS CLAY LEMOS CARVALHO · 52tAAP 
Parte Ré: BANCO PANAMERICANO 
Advogado: RENILDA CANTUARIA DE SIQUEIRA PINTO • 
799AP 
DespachoiDecisAo: Recebo o recurso interposto em seu efeito 
devolutivo (art. 43, Lei 9 099/95. primeira parte). eis que 
tempestovo e preparado. 
Intime-se a parte recorrida para oferecer contra·raz6es no 
prazo legal. 
Vindas ou nAo as contra-razoes. decorrido o prazo legal. 
subam os autos ~ Colenda Turma Recursal. 

NO único da Justiça· 0029775-24.2008.8 03 OOOt 
RECLAMAÇÃO CiVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: ALUIZIO PINTO DE ABREU 
Advogado: EDILENE SANTOS ABREU- 1247AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL 
Oespacho/OeclsAo: Expeça·se atvar• de levantamento do valor 
depos~ado na ft. 33 em favor do autor. intimando-o a 
comparecer em juizo para o recebimento. 

N• único da Justiça: 0013499·15 2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: TEYLA REJANE AMORIM DE VILHENA DE 
SOUZA 
Advogado: JOAO PAULO VAZ CAVALCANTE . 1171AP 
Parte Ré. UNIBANCO · UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS 
SIA 
Despacho/Decislo: Recebo o recurso interposto em seu efeito 
devolutivo (art. 43. lei 9.099195. primeira parte). eis que 
tempestivo. 
Defiro o pedido de gratuidade de justiça. 
Intime-se a parte recorrida para oferecer contra-razoes no 
prazo legal 
Vondas ou nJo n contra-razoes, decorrido o prazo legal. 
subam os autos A Colendi Turma Recursal. 

H- únoco da Justiça· 0029105-83.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: WANOERCLEI BARBOSA DA COSTA 
Advogado: GLENDA BARBOSA PEREIRA - 1382AP 
Parte Re: SUL AMIÔRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: FABIO GOES JUAREZ -1410AP 
Despacho/DeclsAo: 2 Intime-se a executada para cumpror a 
obriga~o. em quinze (15) dias. conforme pl;anilha de fl. 41 

N• único da JustiÇa: 0010t89-98.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora· JOSEILDO FERNANDES PINHEIRO 
Advogado: CICERO BORGES BORDALO NETO· 871AP 
Parte Re: BANCO VOLKSWAGEN 
Advogado: JOSt DOS SANTOS DE OLIVEIRA · t 170AP 
Parte Re: AUTOMOTO 
Advogado: ALBERTO SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM • 
1070AP 
Despacho/Decisjo: Recebo o recurso interposto em seu efe~o 
devolutivo (art. 43. Lei 9.099195, primeira parte). eis que 
tempe~tivo e preparado. 
Intime-se a parte recorroda para oferecer contuo-raz6es no 
prazo legal . 
Vindas ou não as contra-razões, decorrido o prazo legill, 
subim OI autos a Colenda Turma Recursal. 

H- único da JustiÇa. - 0005482-53.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇ.f.O ClVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: ERASMO DE LIMA DA COSTA 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO • 770AP 
P1rte Ré: BRASIL TELECOM S A 
Despacho/Decido: Ante a inlotmaÇao apresentada nos ;autos, 
verifico o atendimento dos requisitos legais do art. 273. do 
CPC, al6 porqua o Reclamante ilega a inexisténci;a de vínculo 
jurfdico com o demandado. 
Assim. defiro o pedido de antecipaçao dos eleitos da tutet. 
p;ara determinar que saja oficiado iO CDL -BRASILIAIDF para 
qua canoel@ o registro providenciado pela Reclam;ada, 
conforme informaçlo de n. 1 O. 
Designe-se auditncia dt conciia~o. instruçao e julgamento 
CHt·st e inlimem·sa. 

NO unlco di JustiÇa: - 0004971·55 2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ClVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: ERASMO DE LIMA DA COSTA 
Advogido: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO • 770AP 
Parte R~ : LOJINHA DO POVO 
Oespad'lo/Oe<:isio: Ante i infonn1çlo apresentada nos autos. 
verifico o atendimento dos requisitos legaiS do art. 273. do 
CPC, ate porque o Reclamante alega a inexistência de vfnculo 
juríd ico com o demandado. 
Assom. defiro o pedido dt anttcipaçAo dos efdos da tutela 
para determinar que seja ofiCiado ;ao CDL -MACAPAIAPpara 
que cancele o registro provldenciildo pela Reclamada, 
conforme informaçlo de ft. 09. 
Designe-se audi6ncia de conciliaçlo. ínstruçao e julgamento. 
Cite·se e antimem-s.e. 

N" un:co da Justiça: 0026t25~ 2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ClvEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora KEL Y OAIANE PANTOJA DE AZEVEDO 
Parte P.e NOKIA DO BRASIL 
Aovoga<Jo ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO • 770AP 
DesçachO/Declsao: Intime-se a parte Reclamada para 
c.omprc13r o cumprimento do acordo C411ebrado em juízo. em 
oe1 10) d1as. pena de converslo da obrigaçlo de lazer em 
perdas e danos. tendo o consequenle prosseguimento por 
QuaniJ~ certa 

N' únoco da Justiça: •. ::. • RECLAMAÇÃO ClvEL 
CONHECIMENTO 
Pirte Autora: MARIA OÚRVALINA PEREIRA BARBOSA 
Advog;ado. CARLOS NELSON P1CANCO • 634AP \ 
Parte Ré: BAMERCIO SIA PREV. PRIVADA 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL SIA 
Parte R•: CREFISA S/A • CREDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENT 
Despacho/Oecialo: Em cor.sequtnaa o atento •s disposiç6es 
do art 273 do CPC. DEFIRO A ANTECIPAÇ~O QQ§_ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

EFEITOS DA TUTELA para det&m'linar que Aeja intimado o 
BANCO DO BRASIL para que suspenda os descontos em 
favor da Reclamada BAMERCIO S/A referentes à conta 
bin~rii n• 88.302.729-1 , ag. 0261·5, at~ ulterior determinaçlo 
deste juizo. 
Intime-se as Reclamadu sobre a presente decido. 
advertindo-u qua em caso de descumprimento incidirAo. cada, 
em multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil ruis). reverslveis à 
autora nestes mesmos autos. 
Designe-&e audlêncea de oonciliaçJo. instruçlo e julgamento. 
C~e-se e intimem-se. 

NO unico da Justiça: 0000746-26.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·EXECUÇÃO 
Pane Autora: CESAR AUGUSTO SCAPIN 
Parte Ré· GE ·GENERAL ELETRIC -MABE 
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS • 815AP 
Despacho/Decisao· lntme-se a Executad;a sobre o pedido do 
autor. par;a que demonstre o cumprimento da obrigaçJo em 
dez (10) dias. pena de prosseguimento do ferro com a 
conversao da obngaçAo de fazer em perdas e danos. 
c\KIIulados com a multa d1$ria do R$ 100,00 incidentes desde 
o venclmento do prazo ajustado em juizo. 

NO únoco da Justiça 0003855-<18.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO 
Parte Autora. MARIA DAS GRAÇAS DIAS 
Advogado CHARillS SALES BORDALO • 438AP 
Parte Ré: MULTI MARCAS VEICULO$ 
Rotinas processuais: FINALIDADE fornecer nos autos o 
endereço ilualizado da parte ré, no prazo de 05 dias. 

NO único da Justiça 002t596-38.2007.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte Autora: REGINALDO DE JESUS BEZERRA CASTILLO 
Advogado. OCINEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA • 
691AP 
Parte Ré· CAPEM! • CAIXA PECUUO PENSOES E 
MONTEPIOS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS · 919AP 
Sentença: Considerando que a divida foi quitada. EXTINGO a 
execuçAo, tal como pre_. o artigo 794. I do CPC. 
Intimem-se. 
Após, arquive-se independente de lr~nsito em julgado em face 
dos princípios d;a informalidade e celeridade. orieiltadores dos 
Juizados Especiais. • 

N" único da Justiça: 0031602-70 2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA SUILEV ANTUNES AGUIAR 
Parte Ré. ALESSANDRO CHAGAS DE OLIVEIRA 
Advogado: ALESSANORO CHAGAS DE OLIVEIRA - 964AP 
Sentença. Diante de rodo o exposto nos autos e mais a 
convicção que formo· 

a) JULGO PROCEDENTE, em parte. pedido para condenar o 
Reclamado ao pagamento do valor de RS 3.350,00 (três mil, 
trezentos e cinquenta reais). a titulo de endenízaçJo por dano 
material ao Reclamar.te. Sobre esse valor incidirto atualíza~o 
monetária pelo IN PC. contados desde a propositura da açAo, e 
juros. à taxa legal de t % ao m~s (CC/2002, art. 406 cJc art. 
161. § t•. do CTN). desde a cilaçAo. 

b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por 
dano moral pretendido pelo autor. assim como o pedido 
contripoalo formulado pelo Reclamado. 

c) EXTINGO o processo. com apreciaçio do rMrito, nos 
termos do 1rt. 269. t, do CPC, nio havendo condenaçlo em 
custas. nos termos do art. 55 da Lei 9.099195. 

d) Caso o Reclamado n~o pague voluntariamente o valor da 
condenaçlo no prazo de quinze dias a contar do trAns~o em 
julgado, Incorrera em mula de 10% prevista no art. 475-J do 
CPC. 

Parte Autora· IVANILDE RODRIGUES DOS SANTOS 
Advogado: MAURICIO SILVA PEREIRA. 979AP 
Parte Ré: BRASCOBRA CENTER 

Pãg.28 

Advogado· . JOSt: DOS SANTOS DE OLIVEIRA • 1 t 70AP 
Parte Ré: BANCO ITAU 
Sentença: Considerando que a divida foi quitada. EXTINGO a 
execuçJo. tal como previl o artigo 794, I do CPC. 
Intimem-se. 

Após. arquive-se independente de trtnsUo em 1ulgado em face 
dos princípios da informalidade e celeridade. orientadores dos 
Juizados Especiais 

NO único da Justiça: 0014237.03.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CfVEL- CONHECIMENTO 
Pirte Autora: KEL Y DAIANE PANTOJA DE AZEVEDO 
Parte Ré: TIM • OPERADORA DE CELULAR 
Advogado: KATIA DANTAS DE MELO· 827AP 
Sentença: Considerando que a divida foi qu~ada. EXTINGO a 
execuçJo, tal como prevê o artigo 794. f do CPC 
Intimem-se. 

Após, arquive-se independente de trAnsito em julgado em face 
dos princlp10s da onfonmalidade e celeridade, olientadores dos 
Juizados Especiais. 

H- único da Justiça: 0005576-35.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
P1rte Autora: ALUIZIO QUEIROZ PASTANA 
Pirte Ré: BANCO DO BRASIL· AG~NCIA 0261·5 
Advogado: MARIA DE NAZARIÕ SANTANA DE SOUSA • 
575BAP 
Parte Re: AMASP • ASSOCIAÇÃO MúTUA DOS 
SERVIDORES PúBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E 
MUNICIPAIS 
Sentença: Considerando que a divida foi quitada. EXTINGO a 
execuçao, tal como prevê o artigo 794. I do CPC. 
Intimem-se. 

Após, arquive-se independente de lràns® em julgado em face 
dos princípios da informalidade e oel@ridade. orientadones dos 
Juizados Espeoais. 

NO único da Justiça· 0004116-13.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO ClVEL • EXECUÇÃO 
Parte Autore: NOEDISON PICANÇO MIRANDA 
Advogado: BRUNO DA COSTA NASCIMENTO. 1265AP 
Parte Ré: SUL AME RICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS • 919AP 
Sentença: Considerando que 1 divida foi quitada, EXTINGO a 
execuçJo, ta l como prew o artigo 7~. 1 do CPC. 
Intimem-se. 

Após, arquive-se independente de trAns~o em julgado em face 
dos princípios da lnlonnalidide e celeridade, orientadores dos 
Juizados Especiais. 

MACAPA.26 do loW<eiro 

JUIZADO ESPECIAL SUL DA COMARCA DE COMARCA DE IMCAPA 
RUA CLAUOOMIRO DE MORAES, SIN • CEP: 681100000 

PltwM~Pu !,.1 Jud' . . auta de b ecação - Atos ICI&IS 

NO único d1 Justiça: 0024261-90.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: EDUARDO MELO DA COSTA 
Advogado: JORGE ANAICE • 540AP 
Parte Re: BRAOESCO SEGUROS 
Advogado: GLENOA DE SOUSA DOS SANTOS· 91 &AI' 
Agendamento de audi6ncii: Audl6ncla agcncgda para o dia 

Publique-se, registre-se e intimem-se. 2610512009 *6 09:50 

N• unico da Justiça: 001482947 2008_8 03
_0001 NO único da Justiça: 0023635-71 .2008.8.03.0001 • 

RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO RECLAMAÇÃO ClvEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: RAIMUNDO POCIANO DA SILVA Parte Autora. FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA PIMENTEL 
Advogido: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM Advogado: JAMISON NEY MONTEIRO. 608AP 
• B43AP Parte Rt: BANCO DO BRASIL SIA 

Parte Rt. BRAOESCO CIA DE SEGUROS ~=~: SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 

Advogado: GLENOA DE SOUSA DOS SANTOS • 919AP Agendamento de aucfillncia Auditncla agendada pall o dia 
Sentença. 111 - DtSPosmvo · 2710312009 u 08:40 
Ptlo exposto. e tudo mais que consta dos autos REJEITO as 
preliminares deduzidas pela parte ré, a no mérito JULGO NO único da Justiça: 001 t 378-14.2008.8.03.0001 
IMPROCEDENTE o pedido inici.t. RECLAMAÇÃO ClvEL • EXECUÇÃO 
Dou por extinto o processo. noa termos do 111 269, I do CPC. Parte Autora: ANTONIO JOSE SARGES MONTE NEGRO 
Sem custis e honor.rios advocaticiot. Advogado: MANUEL NORBERTO VALENTE CANTAO • 
P.R. I 788AP 
N>ós o transito em julgado, arquive-se. Parte Rt: CLAUOIO NOBRE ~O 

Agendamento de 1udi6ncla: Aud~ agendadi l)trl o dil 
NO único da Justiça: 0017074-31 .2008.8.03.0001 3110312009 *' 11 :15 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parta AutOfa: JOSE CARLOS CASTRO PIISTANA NO único da Justiça. 0034678-05.2008.8.03.000t 
Advog;ado: JOSIÕ WENCESLAU FERREIRA ROSA • 858AP RECLAMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÁO _ 
Parte R~ BRADESCO SEGUROS Parte Autora: ANDERSON MIRANDA MARQUES 
Advogado: FABIO GÓES JUAREZ • 141 OAP Advogado: FA8RICIO PEREIRA DE SENA • 1158AP 
Sentença: PELO EXPOSTO, e tudo mais qua dos autos consta Parta Rt: VERA LÚCIA TRINDADE DO NASCIMENTO 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido di p;arte autora em virtude Agendamento de audi6ncil: Audi6ncia 1gendad1 para o dia 
da prescriçJo. conforme ert. 206.§3". XI do CGn002. 14/0412009 h 11 :15 
Assim. EXTINGO O FEITO COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 
ex vi do art. 269. IV do CPC N• único da JustiÇa: 002272&-29.200U.03.0001 

REClAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Sem custas • honor•rios advocaticios. Parte Autora: ANTONIO CIIBRAl MORAES NETO 

~p~s\rqu~s(' AdvogadO: JI.MISON NEI MENDES MONTEIRO· 1060AP 
"!f; ~ • Parte Rt: BANCO DO BRASIL SIA 

W único da • Justiça: 0002304-33.2008.8 03.000t • Advogado: SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLNEIRA 
RECLAMAÇÃO 4!iVEL • EXECUÇÃO • 364AP 
Parte Autora· LUCIANA VALOIS BASTOS Agendamento de iudi6ncia: Audi6nc:NI agendada para o dia 
Advogado: NÁIIIA IIMANAJAS DO NASCIMENTO • 1163AP 2710312009 u 08:50 
Parte Re ABN'AMRO · AYMORÉ FINANCIAMENTOS 
Advogado: ,SUELEN MONTEIRO PENAFORT ·.1503AP NO único da Justiça: 001190744.2006.8.o3.0001 

EXT GO RECLAMAÇÃO CfVEL • CONHECIMENTO 
Sentença: C .... tando que a divida foi qu~ada, IN a Perta Autora: FRANCISCO DE OLIVEIRA QUEIROZ 
exacuçlo. 111 como plevt o artigo 7~. I do CPC. 
Intimem-se. ll' a·> . Advog_1do: ANOERSON MARCIO L~TO FAVACHO • 

Af)M, arquive-se lnde~ndenle ·~ lrtn~o em julgadO em f~ce II02AP 

dos princípios ~rma!odade e c:eteridade.-l)rientadores dos =~~~:~.{'V'"cRISTINA .BRAGA DE LIMA . 371BAP 
JuizadOs Es'~o~ • · . . Oesp~ó: 2. Ao çonlador para atu.lizaçlo~ divida, 
w unlco ·• '~uttiÇa: oêi2eo66-so 2001 a 03.000t · • · · confQiml ~ao' da Colende. Tulllll RIC&ftat, inlirnando4e o 

RI;C~~~~~~ · ·--.. : - ~p~rit a ~~lftCI no_~odl ~~ 11~~; 
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pena de multa de 10%, nos termos do art. 4 7&-J, do CPC. 

N' unico da Justi~: 0011907-04 2006.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: FRANCISCO DE OLIVEIRA QUEIROZ 
Advogado: ANDERSON MARClO LOBATO FAVACHO -
1102AP 
Parte Ré: UNIPREVE 
Advogado. KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA- 371BAP 
Oespacho/Decis:lo: Sem prejuizo do cumprimento integral do 
despacho de fl . 194. intime-se o autor a comprovar nos autos a 
comunicaçao da revogação dos poderes outorgados ao 
advogado Ricardo Gonçalves Santos. para fins de atendimento 
do disposto no art. 687. do Código Civil. sob pena de arcar 
com eventuais despesas junto ao referido advogado. 

N' úmco da Justiça: 0007428-94.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL -EXECUÇÃO 
Parte Autora: MAX JONH RAMOS AMARAL 
Parte Ré: CELULAR E CIA 
Advogado: ULISSES TRASEL - 696AP 

. Parte Ré: GRADIENTE 00 BRASIL $/A 
Despacho/Decisão: intimando a empresa executada para, 

(DIÀRIO OFICIAL) 

o pagamento espontâneo da obrigação, contados do transno 
em julgado, sob pena de acréscimo de muna de _ 1 O%, 
conforme art. 475-J do CPC. ----c 

4A VARA CNEL E FAZENDA PUBLICA- DA C()MARCA Dé MACA PÁ 

RUA MANOEL EUDÓXIO PEREIRA. SIN• - CEP. 68900000 

EDITAL DE CITAÇÃO- EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

Prazo: 20 dia o 

querendo, ofertar impugnação no prazo de 15 dias. 
- - Processo N' .. 00727412008 . AÇÃO DE EXECUÇÃO 

N' único da Justiça: '0006487-47.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: ODOELSON DE JESUS BARBOSA 
Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA- S90AP 
Parte Ré: MANOEL BENEDITO CARDOSO PEREIRA 
Parte Ré: LUCIANA LOBA TO DE ALMEIDA 
A'dvogado:' LINCOLN FREDERICO GUEDES DA SILVA -
1143AP 
Despacho/Decisão: Indefiro o pedido de intimação dos 
Re<:lamados. pois a retirada de materiais é uma faculdade dos 
mesmos e n3o uma obrigação. 
Intime-se e após arquivem-se os autos. 

N' único da Justiça: 0003469- 18.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: ERMESON ALFAIA DA SILVA 
Advogado. ANGELO RONAN DOS 1\NJOS FERREIRA -
t506AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado: MARIA DE NAZARE SANTANA DE SOUSA -
575AP 
Parte Ré: ATIVA L TOA 
Sentença: DIANTE DO EXPOSTO. e o mais que nos autos 
consta. bem como do convencimento que formo: 

a) ACOLHO a preliminar oe ileg~imidade passiva suscitada 
pela empresa ATIVA LTDA. nos termos do art. 467. VI, do 
Código de Processo Civil ; 

Parte Autora: BANCO DA AMAZONIA- BASA S/A 
Advogado : GISELE COUTINHO BESERRA - 116eBAP 
Parte Ré JOSE FRANCISCO MACHADO e outros 

Citaç&o da parte devedora. atualmente em lugor incerto e não 
sabido para. em três (03) dias. pagar o pnnctpal e corninaÇj)es teoats. 
honcririos advocaticios e custas processuais, sob pena de serem 
penllor&dOS tantos bens quantoo bailam para satiafaçlo integral da 
execuçao; intimaçlo da pane devedora do arreoto do(a) bem(ns) adianto 
transcrao(s) e de que este se<á convertido em penhora. no caso do não 
pagamMto no prazo acima mencionado. 

i~EORMACOES COMPLEMENTARES· 

VALOR DA EXECUÇÃO: 
R$ 24.005.83 (VlNTE E QUATRO MIL . CINCO REAIS E OITENTA E 
TR~S CENTAVOS). 

R~u: JOSE FRANCISCO MACHADO 

Réu: PEDRO AMANDIO MIRANDA BARBOSA 

SEDE DO JUizO. 4A VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA oa Comarca 
de MACAPÁ. Fórum de MACA? A, silo a RUA MANOEL EUDÓXIO 
PEREIRA. SIN' · CEP: ssgooooo 

MACAPÁ. 08 de ja 

Varas e Secretarias do Interior 
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1A. VARA CRIMINAL I?A COIW\RCA DE COMARCA DE SANTANA 
RUA ClÁUDIO LUCIO MONTEIRO. 900 - CEP: 68i25000 

Pauta de Publicaçao - Atos Judiciais 

N' único da Justiça: 002t507-80 2005.8.03.0002 
AÇÃO PENAL PUBLICA 
Parte Autora: MINISTtRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
Parte Ré: GIL CARLOS DE OLIVEIRA MESCOUTO 
Advogado: VALDECI DE FREITAS FERREIRA - 580AP 
Parte Ré: ELIDILSON DA SILVA GAMA 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ' ESTADO DO 
AMAPÁ - 999999999AP 
Rotinas processuais: INTIMAR o Advogado VALDECI DE 
FREITAS FERREIRA _do despacho da MM<t . .. AJiza de Direno 
Ehan.a Nunes do Nasc.mento Pingerilho. conforme disposit ivo a 
segurr transcrito: lntim&-se o advogado do réu GILCARLOS DE 
OLIVEIRA MESCOUTO, arm de manifestar-se sobre as 
testemunhas arroladas, bem corno dand~lhe ciência, que 0 
seu . stlêne.o ou nAo comparecimento em data designada 
lmplrcara_ na aplicaç.lo de multa, bem como na nomeação d~ 
Defensona Publica para acompanhar para prosseguir na 
defesa do referido acusado. 

SANTANA,02 de março de 2~ 

(a) CLEIDE MARIA SACRAMENTO DOS SANTOS 

Chefe de SOCtélari.o 

1A. VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTANA 
RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO, 900- CEP: 68925000 

Pauta de Publicaçao - Atos Judiciais 

N' Unico da Justiça: 0004453-33.2007.8.03.0002 -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE 
ACIDENTE DE TRANSITO 
Parte Autora: SHAIANE BRAGA ALVES 
Advogado: DOUGLAS ALEXANDRE COELHO DA ROCHA -
1121AP 
Resp. Legal: MARIA DA CONCEICAO BRAGA ALVES 
Parte Ré: CENTROPAX DO BRASIL 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA -
405AP 
Resp. Legal: EVA COELHO RIBEIRO FUNERARIA 
CENTROPAX 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
22104/2009 às 09;00 

N' único da Justiça: 0007220-10:2008.8.03.0002 • 
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

b) JULGO PROCEDENTE o pedido consubstanciado na 
inicia l para DECLARAR indevida a inscrição do nome e CPF 
do autor nos cadastros da SERASA e SPC, ocorrida em 
1'19/2007, no valor de R$ 977,25, e . por conseguinte. 
CONDENAR o requerido a pagar ao requerente a importância 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a titulo de dano moral. Sobre 
esse valor incidirão juros legais de 1% ao mês (art. 406 do CC. 
c/c art. t61, § 1'. do CTN). a contar da citação (2012/2008). 
bem como atualização mo.1et1\ria pelo índice do INPC a partir 
desta sentença; 

Parte Autora: INGRID COSTA DA SILVA 

iiiiiiiiliiiiiiiiiíL:• Advogado: JOAàUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA • 
405AP 
Parte Ré: BRADESCO CIA DE SEGUROS 

c) DETERMINO a imediata exclusão da inscrição do nome do 
autor dos cadastros da SERASA e SPC. em relação ao déMo 
acima especificado, devendo ser ofiCiado para cumprimento. 

Caso a parte ré deixe de pagar voluntariamente o valor da 
condenação no prazo de quinze dias a contar do trãnsrto em 
julgado desta sentença, incorrera ainda na muna de tO% • 
prevista no art. 475-J do CPC. 

Por conseguinte. DECLARO RESOLVIDO O PROCESSO 
COM JULGAMENTO DO M~RITO, com base no art. 269. I, do 
Código de Processo Civil. 

( 
Isento de custas e honorários advocattcios, nos termos do art. 
55, primeira parte, da Lei 9.099195. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

N' único da Justiça: 0013699-22.2008.8.Q3.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: FRANCINETE ARAUJO MARINHO 
Advogado: OCINEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA -
691AP 
Parte Ré; CAPEMI 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS - 9t9AP 
Sentença: 111 - DISPOSITIVO 
Pelo exposto, e tudo mais que consta dos autos, REJEITO as 
preliminares e prejudiciais de mérito argOidas pela ré, e no 
ménto JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da parte 
autora. para declarar extinto o contrato de pecúlio com 
acidentes pessoais. mantendo assim a ~ecisão de antecipação 
de tutela. fls. 40. 
Dou por extinto o processo, com julgamento do mérito. com 
base no art. 269, inciso I do CPC. 
Sem custas e honorários advocatidos, nos termos do art. 55 
da LJE. 
PUblique-se. Intime-se. 
Após o transito em julgado, arquive-se. 

N' único da Justiça: 0011200-65.2008.8.o3.0ÕÕ1 -
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHEC-IMENTO 
Parte Autora: JOSE NAZARENO DA GAMA GOMES 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS - 400AP 
Parte Ré: BENEDITA ROCHA BARBOSA COLARES 
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS - 111 IBAP 
Parte Ré: ELINALDO DA SILVA DANTAS 
Parte Ré: RAIMUNDO JOSIMAR ROCHA BRANDAO 
Sentença: 111 - DISPOSITIVO 
Pelo e•posto, e tudo mais que consta dos autos JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando 
os réus solidariamente ao pagamento de R$ 6 226,68(seis mil, 
duzentos e vinte e seis rea is e sessenta ~ oito centavos), 
devendo êste ser acrescido de juros legais de mora e 
corrigidos monetariamente a contar da data da exigibilidade de 
cada um dos aluguéis, e da multa contratual. • · 
Sem custas e honorários. 
Dou por extinto o feito, ex vi do art. 269. I do CPC. 
P. R.l. 

Ficam os réus. desde logo intimados do prazo de t5 dias para__ 

Santana 

1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTANA 
RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO. 900 · CEP: 68925000 

Pauta de Publicação -Atos Judiciais 

Rótina Extra N": 0001Çl62-02.2009.8.03.0002 - PEDIDO DE 
LIBERDADE PAOVISOAIA SEM ARBITRAMENTO DE 
FIANÇA 
Parte Autora: SIRLAN DA SILVA SOUZA 
Parte Ré: MINIST~RIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Rotinas processuais: DAR ciência ao advogado MAURICIO 
PEREIRA, Procurador Judicial do acusado SIALAN DA SILVA 
SOUZA, do INDEFERIMENTO da liberdade provisória. 

SANTANA,03 de março de 2009 

(a) CLEIOE MARIA S~TO DOS SANTOS 

Chefe de Secretaria 

1A. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTANA 
RUA ClÁUDIO t ÚCIO MPNTEIRO, goo- CEP: 68Q25000 

Pauta de Publicação· Atos Judlgals 

0005005~1 .2008 

N' único .da Justiça: 000500&-61.2008.8.03.0002 - AÇÃO 
PENAL PUBLICA 
Parte Autora: MINIST!ÔRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
Parte Ré: EVERALDO DA CONCEIÇÃO DE FREITAS 
Rotinas processuais: Intimar a Advogada MAAA CHRISTIAN 
SILVA DE SOUSA, patr:ona do réu do. Everaldo da Conceição 
de Freitas, para tomar e~nda da data agendada para a 
audiência de lnstruçao e julgamento, marcada para o d ia 
13/1112009 as fls. 08:30 da manhA. 

SANTANA.20 de fevereiro de 2009 

Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
21/0412009 às 10:30 

N' Uni co da Justiça: 0001 04~9.2004.8.03.0002 • OUTRAS 
ACOES(PROCEDIMENTO ORDINARIO) 
Parte Autora: VIACAO CIDADE DE SANTANA L TOA 
Advogado: MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA • 
' 1455AAP 
Parte Ré: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E 
TRANSIT O-STTRANS 
Advogado: CARLOS AUGUSTO M PINGARILHO . 1075AP 
Parte Ré: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA- AP 
Advogado: PROCURADOR MUNICIPAL DE SANTANA-AP-
999999AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
03/0612009 às 09:00 

N' único da Justiça: 0000222-36.2002.8.03.0002 -
CO BRANCA 
Parte Autora: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado: SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 
• 364AP 
Parte Ré: OLAVO DOS SANTOS ALMEIDA 
Advogado: GERONIMO ACACIO DA SlLVA- 524AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
28/0412009 as 10:00 

N' únioo da Justiça: 0000704-18.2001.8.03.0002 • 
CO BRANCA 
Parte Autora: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado: SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 
- 384AP 
Parte Ré: MANOEL PEREIRA ROCHA FILHO 
Rotinas processuais: Nos termos da portaria n• 
001/05-1"\'CFP da Comarca de Sa1tana, em razão do 
decurso do prazo de suspensão, Intimo o autor para 
impulsionar o feito, no prazo legal. 

N' único da Justiça: 0000394-46.2000.8.03.0002 -
MONITORIA 
Parte Autora: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 
Advogado: ALESSANDRO DE JESUS UCHOA DE BRITO -
1045AP 
Resp. Legal: LUIZ RbOOLFO LANDIM MACHADO 
Parte Ré: PENA BRANCÁ INOUSTRIA E COMERCIO DE 
VELAS LTDA. • 

· Advogado: . DELCIO FERREIRA OE MAGALHAES- 611AP 
Aesp. Legal: ANT0NtO'ClAUDIO SANT 
Rodnas processuais: Nos termos d 
001/05-1"\'CFP da Comanca de Sa.~ na. 
decurso do prazo de suspensao. ümo 
impulsionar o feito. sob pena de exu 

portaria n• 
em razão do 

autor para 
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1A. VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTANA 
RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO. 900 · CEP. 68925000 

Pauta de Publicação- Atos Judiciais 

000311f>-24.2007 
N" unico da Justiça: 0003115-24.2007.8.03.0002 -
RESPONSABILIDADE CIVIL POR VICIO DE PRODUTO C/C 
DANOS MORAIS, MATERIAIS COM PEDIOO DE 
ANTECIPAÇAO DE TUTELA 
Pane Autora: ARLINDA DE SOUZA FERREIRA 
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS - 1 111AP 
Parte Ré: AUTOMOTO - AUTOMÓVEIS E MOTOS 00 
AMAPÁ-LTDA 
Advogado· ROBERTO ARMONO FERREIRA DA SILVA -
146230SP 
Parte Ré: BANCO WOLKSWAGEN SA 
Advogado: ALEXANDRE C. COUTINHO PINHEIRO 
1321AP 
Parte Ré: WOLKSWAGEN DO BRASIL S.A 
Advogado. MARCELO PEREIRA DE CARVALHO 
138888SP 
Rotinas processuais: Tendo em vista o comparecimen1o em 
Cartório do Perito nomeado para a realizaçao da perícia no 
bem objeto desta demanda, foi acordado com o referido per~o 
(Pedro Pinho Santana), nova data para realizaçao da perícia 
designada para o dia 27/0212009, b 09:00 hs, confonne 
consta na petiçio de folhas 301 . E por razOes pr~ticas e de 
tempo hábil para as devidas intimações para o ato, ficou 
designado o dia 27/MARÇ0/2009. as 09: s para a 
realizaçao da c~ada parlcia; visto que, de a data , é a data 
antenonnente desiganda, restam pouco dias uteis 
as intimações pertinentes, surtam os efeitos dese os e 
práticos de suas respectivas finalid es. relaciona as ás 
intimações fora do Estado. 

SANTANA. tg de lovorQ"'de 

(a) LIS ETA !.'. RA 

Secrela a 

IA. VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTANA 
RUA CLÁUDIO LúCIO MONTEIRO. 900 • CEP· 68925000 

Pauta de Publicação- Atos Judiciais 

0000938-19.2009 
N" unico da Justiça: - .... - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE 
SUCUM~NCIA 
Parte Autora: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO 
Parte Rt!: MUNICIPIO DE SANTANA 
Despacho/Decis~o: Indefiro o pedido de gratuidade. 
Deve a parte recolher as custas em trinta dias, pena de 
cancelamento da distribuiçio Com o recolhimento, cit.,.se 
com suporte no art. 730,CPC. Fixo os honorários da execuçao 
em R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) . 
Cumpra.se. 

0000798-82.2009 
N" único da Justiça: -.... -COBRANÇA 
Parte Autora: MARIVETH RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 
Advogado: ULISSES TRASEL - 696AP 
Parte Ré: MUNICIPIO DE SANTANA 
Despacho/Decislo: Intime-se a parte autora para que adeque 
o seu ple~o ao procedimento sum~rio. em dez dias, 
observando a compett!ncia da Justiça Comun quanto às 
verbas requeridas, pena de extinçlo e arquivamento. 

0004792-55.2008 
N" único da Justiça: 0004792-55.2008.8.03.0002 - BUSCA E 
APREENSÃO 
Parte Autora: BANCO HSBC BANK BRASIL SA-BANCO 
MULTIPLO • . 

Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA- 617AP 
Parte Ré: RAIMUNDO MAURO DA SILVA BRAGA 
Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGO pedido de 
desilltêncla e extingo o processo sem a oluç do mérito, 
com suporte no art. 267, VIII , do COdigo Process Civil. 
Custas i• satisfeitas. Sem honorérios . 
Após, tudo cumprido. Arquivem-se os a 
Publique-se. lntif11e-5e. 

SAHT ANA.I7 de tevoror 
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Jfri:.WJ.EIC~Q~OCESSQ 

o,.,,.,.._,-~· C05910:200S . CURATELA 
F~;::.i Au!lY9 MfJliNEiE Dt, Sll\/A CABRAL 
f-.j ·; -"l:ldo .'OSE MARio< Of' DEUS E SILVA . !io<7AP 
F'a • "~ DE~VAU~lA DA SILVA LO!lATO 

O MM Jllil de Otreito em GWclOO r.nte j\lllO lorr.a pUb•c.c 
QJ< ' -' f)(OCIS!:so em epicrate for decl&11d.t a lnlerdiçào da ~~n. ~ 
e::~d· ; Ki :ntlfit~o~, c:ons~nd~ oa retptctiV• 5er.!.enç.i u taui33 dl 

'"~" ·,.;.;" e ide<)ti~;lo dO(ol C\o0'8det(l) e os ltrnrt•> ~a :urJteb, 
c.on'ormc mencionado a Je'QUir. -;: 

~~CQM?.l~MEN!AaE~ 

Ci.II~DORICAUSA DA INTERDIÇÃOIUMITES DA CURAT~IA 
CURADORA· r.IARINETE DA SILVA CA!lRAL 
CAUSA DA INTERDICAO: Et.l RA.Z.\0 OA OHICI~NCIA 

MENTAL COM?ROVACA NO PROCESSO . 
LIMITES DA CURATEI.A: REPRESENTARÁ A 

. CURATELADA EM TODOS OS ATOS OI< VIDA CML. 

- A.u\Of. 

E~eç<>: 

C I: 
CPF· 
FolioçJo· 

EsLCMl: 
Ot.N.oodmonlo: 
Neturaldade: 
ProrlhAo 

Ri>u· 
Endeftç:J: 

C I: 

roiac:4o: 

Dt.Nacimento: 

NaluralideO. 
PtotiK.Ao· 

I.IARIN~E OI\ SILVA CABRIIL 
RUACOABACY 
NUNES,241 ,C(NTRO.OtAI'OOUE.AP,68910000 
2J5tlag - SSP/AP 

461 742M2-t5 
CiERVALINA OA SILVA LOBA TOE JOS~ 
KJI.IL TON CIISRAL . 

SOLTEIRO 
2m 11to1• 
AMAPA - AP 

OOLAB 

DERVALI~ DA SIL'JA LOBA TO 
RUA PRESIDENTE KENNEOY. 751.Ct:.NTROJll 
APOOVE.AP.asgsoooo 
239<4g • SSP/AP 
DEOBIANDfllA MADUREIRA DA SILVA E 
DARIO GOIIES DA SILVA lO ai<. TO 
131031111&~ 

MACAPA · AP 

00 LA_R, 

SEDE Q0 J\JCZO: V.O,jlÂ UNICA DE OW'OOUE da Comarg CIO 
OIAPOOUE, ·fOtutn ele OfA UE. BAAAO DO RIO 
BRANCO. t 7, CÉNTRO·- ·~ . a r 

r-
C•) ~.SCNEHTO DA COSTA 

· J.o.(a) cle Dlretlo 
-VARA UNiéAOEOIÃPÕOÜ~- 15A'l:OMARCA DE OIAPOOUE 

AV. IIARAO DO RIO BRANCO, 17, CENTRO - CEP: esgaoooo 

EDITAL DE CITAÇ}.O ·PROCEDIMENTO OROINARIO 

Prazo: 20 dlaa 

lll.Elillf.ICto.çAQ_tlQ PR~SSQ 

Pr<Xftso N" 00001 75·94.2009.6.03.0009 

AçAo : SUPRIMENTO DE OUTORGA PATERNA PARA 
EMISSÃO DE PASSAPORTE. 

Pane AU10t a· TAYLINE KAREN LOURENÇO DE OliVEIRA 
""'"'oado •. SANDRO CONCEICAO RODRIGUES . 105iAP 
Parte Ré . CLEISON FURTADO DE OLIVEIRA 

CilaçAo da parte ''. que se eooontra atullmente em luga< 
incerto e n4o sabido, pora oo tennos da presente IIÇio o, querendo, 
contesiM o( I) pedido(a). no prazo de 15 (quinze) <bs, com 1 adwrttncil 
08 que, se nlo O ~zer, p<osumir-M·Io verdadeiros OS ~los erUculldol 
pel• parte aut01a (art 319 do CPC). 

INFORMACOES CDMPLEMEN<MES, 

Réu: 
Endef8ÇO. 

CLEISON FURTI\00 DE OLIVEIRA 
Em local incert> e nlo sabido. 

SEDE DO JUIZO: VARA UNJCA DE OI.'.POOUE da eom.c. de 
OIAPOOUE, Fórum de OIAPOOUE, lilo • AV. IIARAO 00 RIO 
BRANCO, 17, CENTRO. CEP: B8Ç800()0 

VARA UNICA DE OIAPOOUE - DA COMARCA DE OIAPOOUE 

AV. BARÁO DO RIO BRANCO, 17, CENTRO ·CEP: 68980000 

EDITAL DE ClT Aç.i.O - PROCEOIIoENTO ORDINÁRIO 

U~~~~-.-~==· ~~--!;~~~;~~ o~q~u~e~~~~J~IlloENDF!CAcAoDOPBoc:, 20dio5 ~ -. Pn>cesso N".: 00001 7~9.2009.8 .03.0009 
Açio : AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE C/C 

VARA UNIC.>. õ,!' CIAPOO\JC OA COMARCA DE Clii\POCJE 

I< V BARÃO DO :l:O BBANCP,. 17, CI!NTRO • CfP ~~ii!C'"JO: 

r<l11'AL OC INTI'MÇÂO -INT'EROIÇAO 

Pro.o: :?O das 

PEDIDO OE LIMINAR. 
Parte AU101o: OIONEZ INGI.ES SILVA o owos 
Advogado : LUCIANA DA COSTA QUARESMA · 15531<P 
Parle Ré : WENDEL PEREIRAMABTINS 00S SANTOS 

Cllaçlloo da parte ré. qc~ se onconlra aiUalrnente em "
incOIIO e n1o sabido, paro ot lermOS da ~><•- IIÇio t, que<ondo, 
comestar o(s) pedidc(s). no p<azo de 15 (q<Mue) dias, cem a -tnàa 
dl que. se nAo o fizer. presumit·se-lo YWdadWOs os letoa el'tieu&adot 
pela pa11e IIUID<a (art. 319 do CPC). 
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Réu: 
Endereço. 
Filiação: 

WENDEL PEREIRAMARTINS OOS SANTOS 
Em loQ!Inc.erto e nlo sabido. 
MARIA DE FATIMA JAROIIo! PEREIRA E 
ANTONIO r.tARTINS DOS SANTOS 

SEDE DO WO: VARA UN1CA DE otAPOOUE da Comarca de 
OIAPOQUE. Fórum de OIAPOOUE, sito 6 AV. BARÁO DO RIO 
BRANCO, 17, CENTRO- CEP: 68$80000 

OIAPOOUE. 19 de fevereiro de 2009 , 

(a) LU G OTT 

Juiz(a) Dlrollo 

Ministério Público I) . 

;.iiiiiiiEisitiaidiuiai1iiiillií~ 
~rocurador Geral de Justiça ) 
Márcio Augusto Alves 

O PIOCUIIADOI·GEIAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ. no uso dos atribuições legais. e tendo 
em visto o disposlo nos artigos Z', Inciso li, e 58. indso 
I, letra "r', do lei Complementao Estadual n•. 0009, de 
28 de dezembro de 1994, 

IESOLV!: 

CONCEDER à Or-, ESTfLA MAltA PINH!liO DO 

NASCIMfNTO SÁ. Proc~odoro de Justiça, 

Corregedora-Geral do Ministéfio Público do Eslodo 

do Amopó, licença compensotóno parcial pelo 

plontOo trabalhado no Recesso Forense de 2005. o 

ser usufruído nos dias 26 e 27100 e 20131~. 

Publique-se, dê-se ciência e cumpro-se. 

GAIINETf DO PIOCUIADOI-GEIAL DE JUSTIÇA: 
em Mocopó, 18 de feveref'o de ~. 

POI!ollo o, • 0201200t-CAI/I'CJ. c» :U c»,._ .... c» .200t. 

O PIOCUIADOI-GBAL Dl JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. no uso dos ottibuições legais, e lendo em 
visto o átSposto nos artigos Z'. inciso 11. e 58. Incho I, 
letra "I". do lei Complemenla Estadual n•. 0009, de 
28 de dezembro de 1994, 

IESOLVE: 

DESIGNAI o Or-. EST!LA MAltA PINH!IIO DO 

NASCIMENTO SÁ. Corregedoro-Gefol. poro participar 

do LXV ReuniOo do Conselho Nacional dos 

Corregedores-Gerais do Mlnlstélio PúbRco dos 

Estodo'l e do UniOo. no periodo de 16 o 1813/20CY/, no 

cidade do Belém. 

Publique-se. dê-se ciência e cu'I'P"o-se. 

GAIINEfE DO PIOCUIIADO.·GI!IIAL DE JUSTIÇA, em 
Mocopó, 26 de feverei'o de 2009. 

~ 
AUGUSTO ALVES 
cGerol de Jusliço r- n. • Cl21/200t-GAa/I'CJ. c» 26 ............. :zotl9. 

O PIOCUIADOI-GEIIAL DE JUSTIÇA DO BrADO 
DO AMAPÁ. no uso dos atribuições legais, e lendo 
em visto o disposto nos artigos Z'. Inciso 11. e 58, Inciso 
I, letra "I", do lei Complementar EstodJol n•. 0009. de 
28 de dezembro de 1994, 

II!SOLVE: 

DESIGNAI o Or-. MAltA DO SOCOIIO MILHOM!M 

MONTEIIO. Proc~odoro de Justiça, 'Diretom do 

Centro de Estudos e Apel1elçoomento FunciOnal, 

poro participar do t• ReuniOo Ordin6llo do ano de 

~ do Colégio de D~etores de Escolas dos 

Ministérios Públicos do Brosl - COE~~-~ ti!.. -
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09 o 12/3/2009. em BroSiliO. 

Publique-se. d ê ·se ciência e cumpro·se. 

GABINETE DO PROCURADOR·GEIAL DE JUSTIÇA. 
em Mocopó. 26 de fevere~c de 2009. 

~GUSlOALVES 
~~~atde Justica 

Pocfana n. • 022/2009-CAI/ PGJ. de 26 de fevereiro de 20ot. 

0 PROCURADOR-GERAl DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso dos atribuições legais. e tendo 
em visto o dispos1o nos artigos 2'. inciso 11. e 58. inciso 
1. letra " f". do lei Complementar Estadual n•. 0009. de 
28 de d e zembro de 1994. 

RfSOLVE: 

EXONERAR, o pedido, o senhor ANTONIO SARAIVA 

DA COSTA, do cargo em comlssoo de Agente de 

Segurança de Procurador de Jusliço do Ministério 

Público do Estado do Amopó, o conlor de I'/3/'XYJ9 

· Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, 
em Maca pó. 26 de fevere.-o de 2009. 

~UGUSTOALVES ~~:-verei de Justiça 

PO<Iorio n. • 023/20ot-GAI/tGJ, de 02 de março de 2oot. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUsnÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso dos atribuições legais. e tendo 
em vlslo o disposto nos artigos 2". Inciso 11. e 58. Inciso 
I, letra " f". do l ei Complemenlor Estadual n•. 0009. de 
28 de d ezembro de 1994. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Dr. LA CI PflAES DOS REIS. Promotor de 

Justiça de EntrOnciO Final. poro participar do ReuniOo 

Ordinória do Conselho Nacional dos Procuradores

Gerais d o M<nistérfo Públicos dos Estados e d o Uniõ o. 

nos dias li e 12/3/2009. em Ouro Preto/MG. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, 
em Moc opó. 02 de março de 2009. 

r~~~USTOAlVES 
( ~urador-Gerol de Jus/iço 

Penaria n. • 024/ 2oot-GAI/tGJ. de 02 de março de 2009. 

A SUIPROCURADORA·GERAl DE JUsnÇA PARA 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS DO 

ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas olrlbuiçõe s legais. 

RESOlVE: 

OfiCIAliZAR o DESIGNAÇÃO do Or. MÁRCIO 

· AUGUSTO ALVES, Procurador-Geral de Jusliço. poro, 

no s d ias 19 e 'JJJ/02/2009. desloca r-se olé o cidade de 

Sõo Paulo. o fim de trotar de ossunlos de Intere sse do 

lrutiluiçõo. 

Publique-se. d ê-se ciência e cumpro-se. 

GAaiNEtf DA SUIPROCURADORA-GERAL DE 
JUsnÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E 
INSTITUCIONAIS. em Mocopó. 02 de março d e 2009. 

--,
11 ""Lo ::-n~ h, .~ 

MARIA DO SOCORRO MilHOMEM MONTEIRO 
Subpracuradora-Gerol de Jus/iço 

Portono n. • 025/20ot-CAI/I'GJ. de 02 de m<WÇO de 2oot. 

A SUIPROCURADORA·GfRAl DE JUSTIÇA PARA 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS DO 

ESTADO DO AMAPÁ. no uso de suos atribuições legais. 

RESOLVE: 

OfiCIAliZAR o DESIGNAÇÃO do Or. MÁRCIO 

AUGUSTO AlVES, Procurodor-<Jerol de Jusliço. poro se 

deslocar olé Monte Oourooo/PA. no dia 27/02/2009. 

o fim de trolor de ossunlos de inleresse do tnstituiçõo 

Junto o FundOçOo ORSA. 
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Publique-se. dê-se ciência e cum,:lro-se. 

GABINEtE DA SUBPIOCURADORA-GERAL ~E . 
JUSTIÇA PARA ASSUNTOS AOMINISTRATlVOS E 
INSTITUCIONAIS. em Maca pó. 02 de mo~ço 2009 :.__ 

Ir, :/c4J SvtA .. A.-<0 " 
MARIA DO SOCORRO MllHOMflo( MO EIRO 

Sub01ocur0<101o-Gerot de Justico 

ERRATA 

PROVIMENTO N'. 00&!2003-,GJ. 

ONDE SE Lt 

" ... UI- CHEFE DO GM1tillf..MILITAR 

QwliiOcocõo do Cargo: OfiCial Superior no poslo de 
Coronel do Po licio Mililor d o Estado do Amopó." 

lEIA-SE: 

" ... L li - CHEFE OQGABitillf...M]l.JIAR 

~lifjcocõo do Cargo: Oficial Superior no poslo de 
lenente Coronel ou Coronel do PoliciO Militar do 
Estado do Amopó." 

Publique-se, dê·se c iência e cumpro-se. 

do hocurador-Gerol de Justiça, em 
fevetelfo de 2009. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CPL 
~---'-T~ER~M~O~DE JUSTIFI~ATIVA N•. 00512009 

Homologo, na forma da Lpi n• 8.666193 e 
alteraç~oster1ores, fem· /2009. 

- ./i/ 
-oR.iÃCI p LAES DOS_R_El_S-~,~-I 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
DIRETOR-GERAL DO MPEA 

Ref. Processo n• 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

: 30004t6/2009-MP-AP 

: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

: Art. 24, X, da lei 8 .666193 e 
alterações posteriores. 

. EDILSON CANTUARIA 
' DANTAS. 

: l ocaçao de um Imóvel para 
atender a Promotoria de Justiça 
de Ferreira Gomes. 

VALOR TOTAL R$ 7.2DO,DO(sete mil e duzentos 
reais). Para um periodo de seis 
meses. 

RECURSO : Programa 02.062.0005.2.004 -
Manutenção e Funcionamento 
do MP-AP. Fonte: 101 • RTU, 
Elemento de Despesa: 3390.36 -
Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Flsica. consignado no 
Orçamento vigente deste 
Ministério para o exerclcio do 
ano2009. 

Senhor Diretor-Geral. 

Justifica-se a presente despesa em favor do 
EDILSON CANTUÁRIA DANTAS, no valor de R$ 
1.2DO,OO(hum mil e duzentos reais) mensais. por um 
período de seis meses, no valor total de RS 7 .200,00( sete 
mil e duzentos reais) para o exerclcio 2009. referente à 
Locação de um imõvel para atender a Promotoria de 
Justiça de Ferreira Gomes. tendo em vista a reforma e 
modemizaçao da Promotoria de Justiça de Ferreira 
Gomes, considerando ainda. que o imóvel coexiste num 
ponto estratégico para a Administraçao do Ministério 
Públioo, não ocasionando despesàs para mudança, por 
estar próximo ao prédio atual da Promotoria, 
condicionando pela escolha do imóvel. Havendo, assim, 
inviabilidade de competiçao, encontrando amparo legal no 
Art. 24, X, da Lei Federal n• 8.666193, de 2t/06193 e 
alterações posteriores, caracterizando DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. 

Desta forma, dando-se cumprimento ao que 
dispõe o Art. 26 da l ei de l icitações e suas aHerações. 
submetemos a presente justificativa a Vossa Excelência, 
para fins de homologação e posterior publicaçao. 
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COMISSÃttPg_RM~ENTE DE UCITAÇÃO • CPL 
. TERMO DE JUSTIFICÀ11VÃ'Nõ. 006120011 

~------ ------~ 

HOMOLOGO, NA FORMA DA LEI N'. 8.6&e/93 

~?go;~RIORES, 

· -~~ 
DR. IA C/ PELAES DOS REI 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
biRETOR-GERAL 

REF. PROCESSO N" 3000057/2009-MP-AP 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR GLOBAL , 

RECURSO 

INEXIGIBILIDADE DE 
UCITAÇÃO 

: ART. 25, CAPUT DA LEI8.666193 
E ALTERAÇ0ES 
POSTERIORES. 

: EBENEZER VIANA 
CONSULTO RIA L TOA ME 

CONTRATAÇÃO OE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE LICENÇAS 
DE USO DE SOFnNARE 
ANTIVIRUS. 

· : R$ 17.0~,29 (DEZESSETE MIL 
TRINTA E OITO REAIS E VINTE 
E NOVE CENTAVOS). 

; I>ROGRAIIA 02.062.0005.2.004 -
. . MANUTENÇÃO . E 

FUNCIONAMENTO DO MP·AP, 
FONTE: 101·RlU, ELEMENTO 

·DE DESPESA: 33.90.39 
OUTROS SE~ÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA, CONSIGNADO NO 
ORÇAMEHTO VIGENTE DESTE 
MINISTÉRIO PARA O 
ExERClCIO DE 2009. 

SENHOR DIRETOR-GERAL, 

JUSTIFICA-SE A PRESENTE DESPESA EM 
FAVOR DA Ellf'~ EBENEZER VIANA CONSULTORIA 
LTDA ME, NO VAlOR TOTAL DE R$ 17.038,29 
(DEZESSETE MIL TRINTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE 
CENTAVOS), ltEFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
LICENÇAS DElJSO DE SOFnNARE AHTIVIRUS. HAVENDO 
INVIASILIDADE DE COMPETIÇÃO, CONSIDERANDO QUE 
A EMPRÉSA TEM. EXCLUSMDADE DOS SERVIÇOS DE 
LICENÇA DE USO PARA ANnvfRUS, COM CERTIFICADO 
DO FABRICANTE KASPERSIÇI' LAS, FABRICANTE DA 
LINHA ANTIS~AM KASPERSKY, AMPARO LEGAL NO ART. 
25, I DA LEI U66193 E ALTERAÇ0ES POSTERIORES, 
CARACTERIZANDO IN~IBIUDADE DE LICITAÇÃO. 

DESTA FORMA, DANDO.SE CUMPRIMENTO 
AO QUE DISPOE, O ART. 21 OA LEI DE LICITAÇOES E 
SUAS AL TE~ÇOES, SUBMETEMOS A PRESENTE 
JUSTIACATlVA A VOSSA EXCruNCI.A, PARA FINS DE 
HOMOLOGAÇÃO E PO$TERIOR PUBLICAÇÃO. 

ANEXO/ 

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N. • 01912008 

No dia 30 de dezembro de 2009, no Ministério 
Público · do Es~do do Ama'pá, registram-se os 
preços· :da .empresa CASA DA INFORMÁTICA 
L TOA - . ME para eventual aquisiçao de 
equipamentos de info'rmática, conforme descrito 
no quadro.abaixo. resoltan!e do Pregao Presencial 
n. • Q2812008 para Sistema de Registro de Preços. 
As .especificações cOnstantes no processo 
administrativo MPEA n. • 3002016/2008, assim 
com~ os termos da proposta, integram esta ata de 
registro de preços, independentemente de 
tran$C·riçao. 
Este Registro de · PreçoS tem a vigência de 12 
meses, até 29 de dezembro de 2009 

Item O.serlçlo Unld. Qla Preço Unlt. 
Regi!<trM Reg/!<lnldo 

03 Scanner professional 60 ppm 

UNO. 200 R$11 .500,00 

07 Nobnlaks senoidal de 2f:/KVA 

UNO. 

08 Nobreaka aeiloidal de 10kVA 

UNO. 

09 Nobtew senoidal de 6kVA 

15 

15 

UN.D. 15 

10 Módulo de báterias pari nobreak 
. UNb. 15 

12 RoteadOIH WniKs 
', · ' -i.JNO. 250 

I 
R$ 35.<400,00 

RS 15.500,00 

R$ 12.500,00 

R$ 6.600.00 

R$490,00 
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13 lmpresSOIII para etiqueta com Q6digo de Barras 
UNO. 280 RS 1 950.00 

15 GPS com suporte a mapas 
. UNO. 150 RS 1.850,00 

16 Coletor de dados toucll screen 
. tJNO. 100 R$ 8.900,00 

27 Módulo de gerenciamento de cluster 
ÜNO. 10 

28 !Udio de transmlsdo ponto a ponto 30 MbpS 

UNO. 10 R$ 14.400,00 

29 Rádio de transmisaio ponto a ponto 60 Mbps 
UNO. 10 R$ 24.500,00 

Empresa vencedont: CASA DA INFORMA TICA L TOA • ME 

C.N.P.J': 09.110.538/0001·23 

Endereço: Rua JoviflO Oino~. 3485 • Beirol 

CEP: 68.Q02.030 Telefone: 96--3222-4944 

ANEXO! 

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE 
. · PREÇOS N. • 02012008 

No dia 30 de dezembro de 2009, no Ministério 
PúblicO ' do Estado do Amapá, registram-se os 
preços da empresa PROVÁIDE SISTENNS 
L TOA • EPP para eventual aquisição de 
equipamentos de informatica. conforme descrito 
no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial 
n.0 028/2008 para Sistema de Registro de Preços. 
As especificações constantes no processo 
administrativo MPEA n.• 3002016/2008, assim 
como os termos da proposta. integram esta ata de 
registro de preços, independentemente de 
transcriçAo. 
Este Registro de Preços tem a vigência de 12 
meses, até 29 de deiembro de 2009 

Item Duerlçlo Unld. Qtd ~o Unít 
Reg/straiU Registrado 

01 Microcomputador 
UNO. 400 R$ 3.950,00 

02 Satrvtet profiSSional 35 ppm 
UNO. 200 R$ 3.360,00 

04 Monitor LCO Wodescreen 22" 
UNO. 250 R$965,00 

06 Interface celular VOIP com 6uporte a SIP e GSM 

UNO. 40 RS 2.900.00 

11 Telefone 1p com vldeo e c.\mera 
UNO. 150 RS 2.650,00 

14 leitor laaer de Q6digo de barras 20 
UNO. 400 RS 1.950.00 

20 Filmador.l com zoorn ótico de 40 X 

UNO. 20 R$ 2.100.00 

21 c-a ip com rot~ e zoom 
UNO. 50 R$ 9.000.00 

26 Paim wffi com bluetooth 
UNO. 50 RS 2.100.00 

Empn!U vencedora: PROVÁIOE SISTENNS L TOA· EPP 

C.N.P.J: 14.572.002/0001-60 

Enclenl9(l: Av. General Osório 1469·51 A · Jesus 

CEP: &8900-000 T~:,;:,122~f:Koá-AP 

Fax: ~-7887 Sü: L -

· ___ ·-~~~ 
. · /ad Pelaes dos 

Dirdor-Gm1VMPEA 

' · 
ANEXO/ 

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N. • 01112008 

No dià 30 de dezembro de 2009, no Ministério 
Público ·do Estado do Amapa, registram-se os 
preços, da e_mpresa SIMPLEX L TOA para eventual 
aqulsiçao de equipamentos de informática, 
conforme descrito no quadro abaixo, resultante do 
Pregao Presencial n• 02812008 para Sistema de 
Registro de Preços. ~ especificações constantes 
no . ·processo administrativo MPEA n.• 
300201612008, assim como os termos da 
proposta, integram esta ala de registro de preços. 
independentemente de transcrição. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Este Registro de Preços tem a vigência de 12 
meses; até 29 de dezembro de 2009 

11em Descriçio Unld. Otd Preço Unít 
Registra!U Reg/stndo 

05 Telefone IP VOIP 
UNO. 500 R$ 210,00 

Empresa vencedora: SIMPLEX l TOA 

C.N.P.J: 34.872.85310001·35 

Endeceço: Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd. 392-B. 
Centro· Mó!Qpá-AP 

CEP: . Telefon,e: 
FaX: Ste: 

. A-..1'/~ -
-:~::._· __ · ~f:'c(teltus dos~-

. ' . · 'ÍJintDr-GnaVMPEA 

-.:oliitSSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO -CPL 

ERRATA TERMO DE JUSTIFICATIVA N• 
076/2008 

OBJETO: Contrataçlo de Empresa 
Mpeclallzada na prestaçlo de serviços de 
eletricidade com capacidade de executar 

pequet'laa obras de construçlo civil. 

ONDE SE~: 

RECURSO: Programa 02.062.0005.2.004 .. 
Fonte 101-RTU ... 

LEIA-SE: 
Programa 02.062.0005.2.004 

Publicações Diversas 

WASHINGTON L. SILVA-ME 
Torna publico que requereu da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente (SEMA). a Licença de Operação 
para atividade de preservação de pa ixes, 
crustaceos e moluscos (manipulação) em santana. 
não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

ANTONIO B CASTRO 

Toma público que requereu ao IMAP Licença de 
operação para coleta e destinação final de 
resíduos não perigosos na cidade de Macapá para 
o período 2009/2010. Nio foi detenninado a 
apresentação de estudo de impacto ambiental. 

FEDERAÇÃO AMAPAENSE DE HANDEBOL 
End: Rua Elie1er Levy. n• 777 
Bairro Laguinho- Macapó-Ap 

Fone: (96) 322S-2458 / 81254442 
CNPJ 114.08910001-42 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 
01/2009 

O Conselho Diretor da 
Federaçao Amapaense de Handebol 
- FAHb, no uso das atribuições que 
lhe sao conferidas através do 
Estatuto Social da Entidade, em seu 
art. 25, § 1°, convoca todos os 
clubes filiados para participarem da 
Assembléia Geral Ordinária que 
acontecerá no próximo dia 23 de 
março, segunda-feira. às 18h em 
primeira chamada, 18h15min em 
segunda, e 18h30min, em terceira e 
última chamada, na Sede da 
Federaçao, sito· à Rua Eliezer Levy, 
77, Laguinho (em frente à Escola 
Estadual Augusto dos Anjos), para 
deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: 
1. Apreciaçao, deliberaçao e 
aprovaçao de prestaçAo de contas 
do exerclcio 2008: 
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2. Recadastramento dos clubes 
filiados; 
3. Recadastramento do quadro dos 
árbitros e mesários; 
4. Calendário de 2009 para as 
competições masculino/feminino e 
jogos escolares; 
5. Campeonato Amapaense de 
Handebol; 
6. O que ocorrer 

RICHARD NEVES 
Presidente 

I·oma P'•"b•1co jt."\to 4 ~QA.-:):.C:t~.:.Lta J.; :....!o j;.w,J...o:; .-.!. 
~ .$:1&A.ú;. LI.) .c.:lz-1, á l.i~ença c.6 Ic~talao;&o( t.J; , aii 

A.~lVl.aa.de d.- O"~'Nl"&i: Ã.m~a1e e pcr.tanon";•a,na área Lo 
oo...t1M.Uo h J..arg--lt.~ a " la>s-...,.~ ao Le&o ,"<eoa l:a<a)>i/ L"]> 
rià:.:,.:.:-.m~otp.:.o t:e Santa,lto1 t .t..ri 

EOIT AL PARA O PROCESSO SEL~TIVO 

Fdital de lnscrlçao e S<-leçõo para os Cursos de Pós
graduação Lato S~tt.<tu. ern convênio com :. s~crotaril1 

Nac•on.11 de S~gurança Pública • SENASP 1 MJ. 
A Sociedade ík! Ensino Superior do Amapá 
Ltda· Sesap Ltda e o Ministério da Justiça, por 
intermédio da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública - SENASP, torn" pública a 
realização do Processo Seletivo para ingresso 
como BOLSISTA INTEGRAL ou aluno pagante 
no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu na 
área de Segurança Ambiental. Serão 
oferecidas 50 (cinqüenta) vagas, sendo: 40 
(quarenta) contempladas com bols.Js de estudo 
i ntegra is, custeadas pelo Ministério da 
Justiça/ SENASP e destinadas aos candidatos 
melhores colocados no processo seletivo, 
desde que pertençam as categorias de Policia 
Militar, Policia Civil, Bombeiro Militar, Guardas 
Municipais, Agerltes Penitenciários, Policiais 
Federais e Policiais Rodoviários Federais. 
(conforme lei N°10201/ 2003/ MJ) c 10 (dez) 
vagas serão oferecidas conforme a seqüência 
na ordem de classificação, sendo cobradas 
pelo curso um total de 12 parcelas de 
R$250,00 (duzentos reais). Pré-requisito, 
conclusão do ensino superior. As inscrições 
podem ser efetuadas pela Internet através do 
sit e ~w.famaD.edu.br ou no campus da 
Famap, no período compreendido entre 16 a 
30 de março de 2009. O candidato deverá 
efetuar su11 inscrição pelo p reenchimento da 
ficha de inscrição e pagamento da taxa no 
valor de R$50,00 (cinqüenta reais), utilizando 
o boleto bancário impresso.A taxa de inscrição 
niio será devolvtda em hipótese alguma. PROCESSO 
SELETIVO: A primeira fase do Processo 
Seletivo, eliminatõroa e classificatória, dar·se· 
á no dia 04 de abril de 2009 (sábado) das 
lS:OOh as 17:00h, na Faculdade do Amapá -
Famap sito a Rod. Juscelino Kubtschek, s/n -
Bairro Jardim Marco Zero e constará d a 
elaboração de Redação. A segunda fase do 
Processo Seletivo, eliminê\tória e 
classificatória, . será promovida em data 
posterior a ser divulgada no site 
~.famaD.edu.br, constará de Entrevista 
Individual, que será realizada por membros da 
comissão de seleção. Maiores informações no 
site. 

[ Órglios Federais 

#ATO EDITAL DE CITAÇÃO 
#IITEX Edital de Citação de Marinaldo de Moura 
Ferreira, brasileiro, CPF 392.659.782-87, com 
último endereço conhecido na Passagem Slo Josê 
n• 23, Cremaçfto da Ponta, Belém-PA, atualmente 
em lugar incerto e nllo sabido. Finalidade: 
Contestar, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias a 
Ação de Rito Ordinário n• 2004.31.00.002588-8, 
movida por Instituto Nacional de Colonizaçllo e 
Reforma Agrâria - JNCRA contra Marinaldo de 
Moura Ferreira e outros. Nao contestada a ação. 
presumir-se-ao verdadeiros os fatos alegados pelo 
autor (art. 285 do CPC). Sede do Juizo: Av. Fab, 
1374 -Centro- CEP 68906-005, Macap6/Ap, 
fones (96) 3214· 1504, fax (96) 3214-1502. E· 

_ mail Olval'll@lap.bfl .~ov.br. 


	

