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DECRETO W 1403 DE 20 DE ABRIL oezow 

O 60VERNAbOR DO ESTADO DO AJMPJ.. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, c{c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0404, de 12/01/05 e 0001, de 02/ 01/09, e tendo em vista o 
contido no Otrclo n• 070/09-GAB/DEFaw', 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Lucivaldo Nascimento da Costa do cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Disk Cidadania", 
Código CDS-1, da Defensoria Pública do Estado do Amapá. 

Macap&, 20 de abril de 2009 

SILVA 

DECRETO N• 1404 DE 20 ABRIL DE 2009 

O GOVERNAbOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n"' 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0404, de 12/0 1/05 e 0001, de 02/01/09, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 070/09-GAB/DEFENAP, 

RESOLVE : 

Nomear Jcioquim Raimundo Gibson Machado para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "l>lsk 
Cidadania", ~lgo Ct>S-1 , da Defensoria Pública do Estado do Amapá. 

Macapá, 20 de abril de 2009 

DECRETO W 1405 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O 60VERNAbOR DO ESTADO DO AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c{c a Lei n• 1.174, de 31 de dezembro de 2007, alterada pela Lei n• 
1.304, de 19 de janeiro de 2009, e tendo em vista o contido no Ofício n• 349-

GAB/ADM', 

RESOLVE : 

Exonerar MaN FCrnanda Batista da Silva da função 
comissionada de Responsável por Atividades Nivel III • Comunicações 
Administrativas/Núcleo de Administração e Serviços/Coordenadoria Adminis
trativo-Financeira, Código FGI-3, da Agência de Desenvolvimento do Amapã. 

Macop6, 20 de abril de 2009 

Governador 

DECRETO N° 1406 DE 20 DE ABRIL DE 2oo9 

O GOVERNADOR DO esTADO DO A».» Á, u sando das "atribuições 
que lhe sáo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.174, de 31 de dezembro de 2007, alterada pela Lei n• 
1.304, de 19 de janeiro de 2009, e tendo em vista o contido no Oficio n• .349-

GAB/ADAP, 

RESOLVE: 

Nomear l>oraflu Lobato de Oliveira, ocupante do cargo de 
Auxiliar Administrativo, Classe 1", Padrto IV, pertencente ao Quadro de 
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Pessoal Civil do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de 
Responsável por Atividades Nível lil - Comunicações Administrativas/ Núcleo 
de Adminis traçã<re SeiViços/Coordenadoria Administrativo-Financeira, Código 
F6I-3, da Agencia de Desenvolvimento do Amapá 

Macapcí. 20 de abril de 2009 

Governador 

DECRETO W 140'/ DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
· que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 

Amapá, c/c a Lei n• 1.246, de 10 de julho de 2008, 

RESOLVE : 

Nomear Euri Salles farias para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Técnico Nível !l/ Coordenadoria de Articulação Institucional, Código 
CDS-2, do Gabinete do Governador, a contar de 01 de abril de 20M . 

Macapá , 20 de abril de 2009 

Governador 

DECRETO N° 1408 DE 20 DE ABRil. DE 2009 

O GOVER.NioDOR DO ESTADO bO AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.246, de !O de julho de 2008, 

RESOLVE: 

Nomear Sarak Maria dos Santos Castro para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Técnico Nlvel l/Coordenadoria de Articulação 
Institucional, Código CDS-1 , do Gabinete do Governador, a contar de OI de 
abril de 2009. 

Macapá, 20 de abril de 2009 

Governador 

DECRETO N° 1409 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.073, de 02 de abril de 2007, 

RESO L VE : 

Exonerar, a pedido, Márcia Gonçalves Romero do cargo em 
comissão de Gerente de Núcleo/Núcleo de Apoio à Pesquisa e ao Desemolvi· 
menta/Coordenadoria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Código 
CDS-2, da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia. 

Macap6, 20 de abril de 2009 

Governador 
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DECRETO N° 1410 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.073, de 02 de abril de 2007, 

RESO L VE : 

. Nomear Martus Pinto de Carvalho para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Núcleo/Núcleo de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvi
mento/Coordenadoria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Código 
CDS-2, da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia. 

Macapó, 20 de abril de 2009 

Governador 

DECRETO N° 1411 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, 

RESOLVE: 

NomellJ' Araefldo dos Santos Fonseca, ocupante do cargo de 
Agente Administrativo, Classe S, Padrão In, pertencente ao Quadro de Pessoal 
do cx·Terrilório Federal do Amapá, para exercer a função comissiona da de 
Responsável por Atividade Nível l/Secretário Adjunto de Apoio à Gestão, 
Código CDI- 1, da Secretaria de Estado da Educação. 

Macapó, 20 de abril de 2009 

Governador 

DECRETO N° 1412 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXll, 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 0548, de 13/01/05 e 0001, de 02/01/09, e lendo em · 
vista o contido no Ofício n° 0702/2009-GAB/SIMS, 

DECRETA : 

Art. 1° Fica extinto OI (um) cargo de Gerente Operacional de 
Centro de Mobilização Social do Projeto "Revitalização dos Centros de 
Mobilizaçao Social", Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor.na data de sua publicação. 

Maeopó, 20 de abril de 2009 

~;)1,-
ANT~EZ D.VA 

11 Governad 

DECRETO N° 14113 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADO~ DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do · 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com a 
Lei n• 0793, de 3 1 de dezembro de 2003, e tendo em visla o contido no Ofj'çio 
n° 0702/2009-GAB/SIMS, e 

Considerando a demanda de usuários do Municipio de Mazagão 
que se deslo~ pára atendimento no Serviço de Atendimento ao Cidadão 

(SAC), o qual funciona em Macapá; 

Considerando, ainda, a necessidade de otimizar e gerenciw- o 
atendimento de Programas, Auxílios e Beneficios aos moradores de Mazagâo, 

DECRETA : 

Art. 1 • Fica institwda a Gerência do Projeto "Atendimento Social 
ao Município de Mazagao·, subordinada á Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social, com a fmalidadc de descentralizar o atendimento da 
Secretaria (SlMS). 

Art. 2" A Gerência do Projeto terá sua vigência no período de 
07/04 a 31/12/2009. 

Art. 3" Fica a.tribuida à Gerência 01 (uma) gratificação 
temporária em nível de CDS·2, para o Gerente do Projeto. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Mcee1pó, 20 de abril de 2009 

Governado 

DECRETO W 1414 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXIl, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46 , da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 1413 , de 20 I 04 /09, e tendo em vista o contido no Ofício 
n• 0702/2009-G~B/SIMS, 

RESOLVE: 

Nomear Darlita Donielc Ferreira Ban'Os para exercer o cargo em 
comissão de Gerente do Projeto ·~tendimento Saeiol ao Município de Mazagéio", 
Código CDS-2, d a Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, a 
contar de 07 de abril de 2009. 

Maeap6., 20 de abril de 2009 

SD.VA 

DECRETO No 1415 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das a tribtúções 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXIl, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 0029, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido no 
Ofício n° 0704/2009-G~B/SIMS, 

RESOLVE : 

Exonerar Helson Roberto Gomes de Freitas • do cargo em 
comissão de Coordenador /Coordenadoria de Articulaç:il.o Institucional, Código 
CDS-3, da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, a contar de 
03 de abril de 2009. 

Macapó, 20 de abril de 2009 

VA 
Govc,ador 

DECRETO N° 1416 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR .DO ESTADO DO AMAP-4, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0274, de 10/01/05 c '0001, de 02/01/09, 

RESOLVE : 
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Exonerar Mario do SoCOI'I'O Farias da Silvo do cargo em comiasão 
de Gerente de Subgrupo de Atividades de Pesquisa, Avaliação, Controle e Esta
tística do Projeto • Àçolnpanhamcnto de Programas SocioisM, Código CbS-1, da 
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, a contar de 03 de abril 
de 2009. 

Macopcí, 20 de abril de 2009 

bECRETO N° 1417 bE 20 OE ABRIL bE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTAOO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da. Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 0029, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido no 
Ofício n° 0704/2009-GAB/SIMS, 

RESOLVE: 

Nomear Mario do'· Socorro Flll'ios do. Silvo para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador/Coordenadoria de Articulação Institucional, 
C6digo COS-3, da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, a 
contar de 03 de abril de 2009. 

Mocapá, 20 de abril de 2009 

Sovemo dor 

DECRETO W 1418 OE 20 OE ABRIL OE 2009 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AIMPÁ, usando daa atribuições 
que lhe aão 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 acord~ com 
os Decretos n•s 2969, de 05/09/08 c 0001, de 02/01/09, e tendo em VIsta o 
contido no Ofício n° 0703/2009-GAB/SIJAS, 

RESOLVE: 

Exonerar Claudcmir Furtado Thomaz do cargo em comissão de 
Gerente OPeracional do Projeto "Asscssoromcnto o Progr<~mos, ProJetos, 
Benefícios c Serviços", Código CbS-1 , da Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social, a contar de 14 de abril de 2009. 

Macopcí. 20 de abril de 2009 

DECRETO N• 1419 DE 20 OE ABRIL bE 2009 

o GOVERNAOOR 00 ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXI!, da Constituição do Estado do . 
Amapá, c/c a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro .de 2004, ~c acordo ~mo 
Decreto n• 0029, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em VISta o contido nQ 
Ofício n° 0703/2009-óAB/SIJAS, 

RESOLVE: 

Nomear Cloudcmir Furtado Tomoz para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Unidade/Gabinete Executivo, Código CDS-1, da 
.Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, a contar de 14 de abril 
de 2009. 

.• 

Mocopá, 20 de abril de 2009 

VA 
Govvnodor 

bECRETO N• 1420 bE 20 bE ABRIL DE 2009 

O GO_VERNADOR 00 ESTADO DO AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são contendas pelo art. 119, inciso XJN, da Constituição do Estado do 
Amapà, e tendo em vista o contido no Oficio n° 292/09-GAB/SEINF, 

RESOLVE: 

Tomar sem efeito o bccrcto n° 5010, de 28 de dezembro de 
2007, publicado no Diário Oficial do Estado do Alnap6 n° 41~8, de 28 de 
dezembro de 2007, que nomeou Fabiano Pcdroso Santos para exercer o cargo 
em comiasAo de Assessor Técnico Nlve1 l/Núcleo de Urbanização e Meio 
Ambiente/Coordenadoria de Obras Públicas, da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura. 

Mocopá, 20 de abril 

VA 

bECRETON• 1421 0E 20 DE ABRIL OE 2009 

O GOVERNADOA DO ESTADO DO A/MPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do E:stado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.073, de 02 de abril de 2007, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 292/09- GAB/SEINF, • 

RESOLVE: 

Nomear Antonio Tlcri FoMos Cruz para exercer o cargo em 
comissão .de Assessor Técnico Nível 1/Nilcleo de Urbanização e Meio 
Ambiente/Coordenadoria de Obras Públicas, C6dlgo CDS-1, da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura. 

Macapá, 20 de abril de 2009 

bECRETO N° 1422 DE 20 OE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTAOO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que the são conferidas pelo art. 119, inci_so XXIJ,.da Constituição do Estado_do 
Amapà, c/c a Lei n• 1.230, de 29 de mwo de 2008, e tendo em VIsta o contido 
no Ofício n° 206/2009-GAB/sEED, 

RESOLVE: 

Exonerar Antonio Silvo TOI'NS Neto da função comissionada de 
Diretor da E. E. José Ribeiro Pontes, C6digo CDI- 3, da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Mocopá, 20 de abril de 2009 

SII.VA 
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DECRETO N° 1423 DE 20 DE ADRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confctidas pelo art. 119, inciso XXU, da Constituição do Estado do 
Amapá, c{ c a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 
no Oficio n• 206/2009-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Nomear Edna de Albuquerque Tavares, ocupnnte do cargo de 
Professor, Classe O, Nível 103, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex· 
Território Federal do Amapá, para exercer a função comissionada de Diretor 
da E. E. J ose Ribeiro Pontes, Código CDI-3, da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Macapá, 20 de abril de 2009 

SilVA 

DECRETO N" 1424 DE 20 DE 2009 

O GOVERNADOR CC ESTADO uO AMAPÁ, usando das atribuições 
-;::.::.; iite são conferidas pelo árt. 119, inciso XXII , da Constituição do Estado do 
Amapá , c{ c o arl. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0254, de 10/0 1/05 c 0001, de 02/ 01 /09, e tendo em vista o · 
contido no Ofício n• 0287/2009-GAB/SETE, 

RESOLVE : 

Exonerar Amold Broga da Silva Junior do cargo em comissão de 
Gerente Geral do Projeto "Incentivo ao Programa Prflneiro Emprego", Código 
CDS-2, da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, a contar de 
13 de abril de 2009. 

Maeapá, 20 de ab r il de 2009 

Governado 

DECRETO N" 1425 DE 20 DE ADRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c{c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acord~ com 
os Decretos n•s 0254, de 10/01/05 c 0001, de 02/01/09, e tendo em VIsta o 
contido no OfÍçio n• 0287/2009-GAB/SETE. 

RESOLVE : 

Nomear Leopoldino Gippet da Trindade para exercer o cargo em 
co[lllssao de Gerente Geral do Projeto "Incentivo ao Programo Primeiro 
Emprego", Código CDS-2, da Secretaria de Estado do Traballio e 
Emprecndcdorismo, a contar de 13 de abril de 2009. 

Macapá, 20 de abril de 2009 

Governado 

DECRETO W 1426 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII , da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0254, de 10/01/05 e 0001, de 02/01/09, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 0287/2009-GAB/SETE, 

R ES OLV E : 

Exonerar wpoldino Gippet de Trindade do cargo em comissão de 
Gerente de Scleç.ào e Acompanhamen to Psicossocial do Projeto "Incentivo .ao 
Programa Primeiro Emprego", Código COS-1, da Secretaria de Estado · do 
Trabalho e Empreendedorismo, a contar de 13 de abril de 2009. · 

Mac<lpCÍ, · 20 de abril de 2009 

Governada 

DECRETO N" 1427 DE 20 OE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Es tado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0254, de 10/01/05 e 0001, de 02/0 1/09, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 0287/2009-GAB/ SETE, 

RESOLVE: 

Nomear Arnold Braga da Silva Júnior para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Seleção e Acompanhamento Psicossocial do Projeto 
"Incentivo ao PrQgrama Primeiro Emprego", Código CDS-1, da Secretaria de 
Estado do Trabalho e Empreendedorismo, a contar de 13 de abril de 2009. 

Macapá, 20 de abril de 2009 

SilVA 
Governado 

1428 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO [)O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Ld n• 0338, de 16 de abril de 1997 , e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 61/2009-GAB/POI...ITEC, 

RESOLVE: 

Exonerar Indolécio Vanderlel Mendes da Rocha do cargo em 
comissão de Chefe da Corregedoria, Código FGS-2, da Policia Técnico
Cienlifica. 

Mocapá, 20 de abril de 2009 · 

Governador-

DECRETO N" 1429 DE 20 DE ABRIL 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 
Amapã, cfc a Lei no 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 61/2009-GAB/POI...ITEC, 

RE S OLVE : 

Nomear Carlos Alberto Costa Cantuária para exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Corregedoria, Código FGS-2, da Polida Técnico
Científica. 
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Macapá, 20 de abril de 2009 

DECRETO N" 1430 DE 20 DE ADRIL DE 2009 

O GO.VERNAbOR bO ESTAbO bO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são confendas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição c.lo Estudo do 
J\mapá, e lendo em vista o contido no Ofício n° 057/09-GAB/SEDIE, 

, . Ho~ologar o deslocmnento de Odivol Monterrozo Leite, 
Se:rctãr~o Espectal. de Desenvolvimento da Infraestrutura, da sede de suas 
atnbutçoes, Mocapa- AP, a té a cidade de BI'GSiia-bF a fim de 0· · d 
R · • . . • par e1par e 

eumao c?m ~ PreSldcnte da Caixa Econômica Federal e no Ministério das 
Relações Exten ?n.:s .• para tratar de assuntos relacionados à Construção da 
Ponte sobre o Rio Otapoquc, nos dias 16 e 17 de abril de 2b09. 

Macapá, 20 de a bril de 2009 

DECRETO N° 1434 DE 20 bE ABRIL DE 2009 

· O GOVERNACOR bO ESTAbO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
R E sOL V E : que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 

Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 033848-GAB/SEC/SETRAP, 

Tomar sem efeito o Decreto n• 1252, de 06 de abril de 2009 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá. n• 4<171 , de 06 de abril d~ RESOLVE : 
2009. 

Macapá, 20 de abril de 2009 

SILVA 

DECRETO N" 1431 DE 20 bE ABRIL DE Z009 

O GOVERNADOR bO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribu ições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 300/2009-GA.B/AMPREV, 

RESOLVE: 

Autori~ar Artur de Jesus Barbosa Sotao, Diretor-Presidente da 
Amapá Previdência, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a 
cidade de Curitiba-PR, a fim de participar do Treinamento Previdência Social. 
no período de 06 a 09 de maio de 2009. 

Macapá, 20 de abril de 2009 

SILVA 

t>ECRETO N° 1432 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTAbO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, c tendo em vista o contido no Ofício n• _300/2009-GAB/AMPREV, 

RESOLVE : 

Designar Rcnilc:e Coelho de Almeida, Diretora de Beneficios e 
Fiscalização, para exercer, acumulativrunente e em substituição, o cargo de 
Diretor -Pres idente da Amapá Previdência, durante o impedimento do titular, 
no período de 06 a 09 de maio de 2009. 

Macapá, 20 de abril de 2009 

GovcmadOf' 

DECRETO N° 1433 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNAbOR DO ESTAbO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 058109-GAB/SEDIE, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Rodolfo Fernandes da Silva TOITes 
Secretário de Estado de Transportes , da sede de suas atribuições, Macapá-AP: 
até a cidade de BrasOia-DF, a ftm de tratar de assuntos de interesse particular, 
no período de 15 a 30 de março de 2009, sem ônus para o Estado. 

Maca pá, 20 de abril de 2009 

VA 
Govel'llGdor 

DECRETO N" 1435 DE 20 DE ABRIL bE 2009 

O GOVERNACOR bO ESTADO bO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que U1e são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, du Constituição do Estado do 
Amapâ, e tendo em vista o contido no Oficio n• 0338-48-GAB/SEC/SETRAP, 

RESOLVE : 

Homologar a designação de Eduardo Lucas Leite Praça, Diretor do 
Departamento de Engenharia de Produção Industrial, pelo exercício, em 
substituição, do cargo de Secretário de Estado de Transportes, durante o 
impedimento do titular, no período de 15 a 30 de março de 2009. 

Mac:opá, 20 de abril de 2009 

Governador 

DECRETO N° 1436 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNACOR bO ESTAbO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o contido n o Ofício n° 212/2009-DIREILACEN, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de JuvCMte Arnoras Távarc Mirando, 
Diretora-Presidente do Laboratório Central de Saúde Pública, da sede de suas 
atribuições, Macapá-AP, ale a cidade de BI'GSDia-DF, a fim de participar do 
"Fórum do Diagnóstico do HIV", nos dias 14 e 15 de abril de 2009, sem ônus 
para o Estado. 
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Macapá, 20 d~ abril dr: 2009 

DECRETON° 1437 ABRIL DE 2009 

O GOVERNIIOOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 212/2009-DIRE/LACEN, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Elinando PontoJo Cardoso, Chefe do 
Núcleo de Planejamento, pelo exercício, em substituição, do cargo de Diretor- . 
Presidente do Laboratõrio Central de'Saúde Pública, durante o impedimento 
da titular, nos dias 14 e 15 de abril de 2009. 

MacGpiÍ, 20 de abril de 2009 

DECRETO N° 1438 DE 20 DE ABRIL DE2~ 

O GOVERNADOR DO ESTADO .DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 094/09-GAB/PROG, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Nelson Adson Almeida do AmarGl, 
Procurador-Geral do Estado, da sede de suas atribuições, MGcGpá-AP, até a 
cidade de BrGsílio-DF, a fim de tratar de assuntos de interesse da adminis-
tração estadual, no dia 16 de abril de 2009. · 

Macapá., 20 de abril de 2009 

GovCI"IICidor 

DECRETON° 1439 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n° 094/09-GABIP~OG, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Luclo.nG ·Uma Mari11lvcs de Melo, 
Procuradora de Estado Corregedora, pelo exercício, em substituição, do cargo 
de Procurador-Geral do Estado, durante o impedimento do titular, no dia 16 
de abril de 2009. 

Mac11pá, 20 de abril de 2009 

SILVA 

DECRETON° 1440 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO IJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Offcio n° 060/09-6AB/06EAP, 

RE..S._OLVE: 

Autorizar Oton Mlr<111da de Alencar, Ouvidor-Geral do Estado, 
para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Vitória
ES, a fim de tratar de assuntos de interesse particular, no período de 20 a 27 
de abril de 2009, sem õnus para o Estado. 

MacapiÍ. 20 de . abril de 2009 

Governado 

DECRETO N° . 1441 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNAI>OR DO ESTACO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n• 327/2009-DIPRE-RURAP, 

RESOLVE .: 

Autorizar J11czcr de Um11 DantllS, Diretor-Presidente do Instituto 
de Desenvolvimento Rural do Amapá, para viajar da sede de suas atribuições, 
Mocapá-AP, até a cidade de Santiago - Chile, a fim de participar do Seminário 
IntCI"IICicional sobre Desenvolvimento Econômico e de Negócios em Agricultura, 
no período de 23 a 31 de maio de 2009. 

Macapcí, 20 de abril de 2009 

DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n° 96/2009-SEAB, 

RESOLVE: 

Autorizar Francisco Orlando Costll Muniz, Secretário Extraor
dinário de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasilia, para 
viajar da sede de suas atribuições, Brosília-I>F, até a cidade de Macapá-AP, a 
fim de tratar de assuntos de interesse da administração estadual, no período 
de 27 a 30/04/09. 

Macapá, 20 de abril de 2009 

SILVA 

DECRETO N° 1443 I> E 20 DE ABRIL . DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Cçnstituição do Estado do 
Amapá c o previsto no art. 18, da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979 (Lei 
de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 5", da Lei Complementar n• 0043, de 
01 de outubro de 2007 (Lei de Organização da PMAP), Parecer n• 324/09-
ASSEJUR-PMAP, e tendo em vista o contido no Ofído n° 535/09-DP, 

RESOLVE: 

Art. 1° Promover ao Posto de MAJOR PM, pelo critério de Tempo 
de Sçrviço, o CAP QOPMA Antônio Mont eiro do Carmo, pertencente ao Quadro 
de Oficial Policial Militar Administrativo (QOPMA), da Policia Militw: do Amapá. 

Arf_ 2° Agregar o citado Oficial, conforme preconiza o inciso Il, 
.do art. s•, da Lei Complementar n• 0043, de 01 de outubro de 2007 (Lei de 
Organização da P~. · 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor n a data de sua publicação. 
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Mocapcí, 20 de abril de 2009 

tllt' VA. Governador 

DECRETO N• 1444 DE 20 C>E ABRIL DE 2009 

b ispõe sabre o desligamento do Serviço 
Ativo da Polfcia Militar do ÁlnOp<Í, mediante 
transferência paro Reserva Remunerada, 
"Ex-Offlcio". do 2° SGT QPPME JOSÉ 
8AUEIRO DE A.\.MEII>A. 

O GOVERNA.I>OR 1>0 ESTA.I>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 10.486, de 04 de julho de 2002, e tendo em vista o teor do 
Proce$So n° 28740.000087/09-DP, 

DECRETA : 

Art. 1° Fica transferido para a Inatividade, mediante Reserva 
Remunerada, "EX·OFFICIO", por ter sido promovido em consonãncia com o 
previsto no art. s•, incisos I, U e Ill, da Lei Complementar n• 043, de 0 1 de 
outubro de 2007, o 2° S6T QPPME José Boliciro de Almeida, pertencente à 
Policia Militar do Amapá, nos termos do nrt. 42, da Constituição Federal, e art. 
31, § t•, da Emenda Constitucional n• 19, de 04 de junho de 1998, cjc os · 
arts. 50, incisos 11 e 111, alinea "h"; 53, § 2", inciso I e art. 92, inciso Il, da Lei 
n• 6.652, de 30 de maio dç 1979. 

Art. 2° Os proventos devidos terão como base o que determinam 
os arts. 19; 20, incisos I, li, lll, IV, V e VI,§ 1", incisos I e li,§ 2" e 21 da Lei n• 
10.486, de 04 de julho de 2002, cfc o art. 5°, incisos I, 11 e lll, da Lei 
Complementar n• 043, de 0 1 de outubro de 2007, calculados sobre o soldo de 
2" SGT PM. 

Art. 3° A Diretoria de Pessoal da Policia' Militar do Amapá 
efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de ilcordo com o disposto 
no art. 89, inciso I, Parágrafo único e art. 91, Parágrafo único, da Lei n• 6.652, 
de 30 de maio de 1979. 

Art. 4" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaç.ão. 

Mocopcí, 20 de abril de 2009 

DECRETO N° 1445 DE 20 DE -ABRIL bE 2009 

O GOVERNAI>OR 1>0 ESTA.I>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sáo conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
2009/7824, 

RESOLVE : 

Conceder licença sem vencimento, para tratar de interesses 
particulares, pelo perfodo de 02 (dois) anos, a contar de 06 de abril de 2009, à 
servidora Célia Sousa Brito, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de 
Professor de Ensino de 1" Grau, Classe "A", Padrão 05, Cadastro n• 628 166, 
Grupo Magistério, integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, 
lotada na SEED, na forma estabelecida no artigo 107 e parágrafos, da Lei n• 
0066, de 03 de maio de 1993. 

Mocopcí, 20 de abril de 2009 

DECRETO N° 1446 bE 20 C>E ABRIL DE 2009 

o GOVERNADOR 1>0 EsTAI>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Prousso - Protocolo 6uGI no 2008/ 
61697, 

RESOLVE: 

. Conceder licença ~ vencimento, para tr-o~.tar de interesses 
pnrbculares, pelo periodo de 02 (do1s) anos, a contar de 01 de abril de 2009, à 
servidora Ellscno Uchoo Medeiros, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de 
Assistent_e Social, Classe 2", Padrão IV, Grupo Administrativo, Cadastro n• 
487554, mtegrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na 
SESA,_ na forma estabelecida no artigo 107 e parágrafos, da Lei n• 0066, de 03 
de mruo de 1993. 

Moc:opcí, 20 de abril de 2009 

V A. 
Governador 

DECRETO No 1447 DE 20 bE ABRlL DE 2009 

O GOVERNADOR 00 ESTADO 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXIl, da Constituição do Estado do 
Amapá, de acordo com o art. 44, da Lei n• 0066, de 03/05/93, e tendo em 
vista o contido no Processo - Protocolo -6cNI n• 2009/12033, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Ano Clcíudio Só da Cruz do cargo de 
Provimento Efetivo de Agente Administrativo, Classe 3", Padrão IV, Grupo 
Administrativo, Cadastro n• 615340, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapá, a contar de OS de março de 2009. 

Mocopcí, 20 de abril de 2009 

C>ECRETO N° 1448 DE 20 DE ABRIL C>E 2009 

O 60VERNADOR 1)0 ESTAI>O 1>0 AMÁPÁ, usando das ntribuiçõe1: 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá , de acordo com o art. 44, da Lei n• Ó066, de 03/05/93, e tendo em 
vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 2008/6807!5, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Robclino Pires do Nascimento do cargo de 
Provimento Efetivo de Educador Penitenciário · NM, Classe "3 .. , Padrão 11, 
Grupo Penitenciãrio- NM, Cadastro n• 577871, do Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, a contar de OS de novembro de 2008. 

Macopcí, 20 de abril de 2009 

DECRETO N° 1449 DE 20 C>E ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR 1>0 ESTAI>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. I 19, inçiso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, de acordo com o art. 44, da Lei n• 0066, de 03/05 /93, e tendo em 
vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 2009/8238, 

RESOLVE : 

Exonerar, a pedido, Silmoro Uma do Gomo do cargo de 
Provimento Efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3", Padrão !, Grupo 
Penitenciário - NM, Cadastro n• 577146, do Quadro de Pessoal Civil do Estado 
do Amapâ, a contar de 12 de fevereiro de 2009. 
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Maca~. 20 de abril de. 2009 DECRETO No 1451 DE 20 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADO~ DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXIV, da Constituição do Estado 
do Amapã, tendo em vista o contido no Ofício n° 01/009-CONSAD/CEA, e 

DECRETO N° 1450 DE 20 DE ABRIL DE 2009 
Considuondo o disposto no art. 2•, da Lei Complementar n• 0006, 

de 18 de agosto de 1994, 

O 60VERNADO~ DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Prousso - Protocolo Geral n• 2009/ 
9286, 

RESO L VE: 

RESOLVE : 

DcclCII'Gr vago o cargo de Provimento Efetivo de Pesquisador. 
Classe 3•, Padrão 11, Grupo Administrativo, Cadastro n• 630098, ocupad.o .pelo 
servidor Alan CavalcanTI da Cunha, integrante do Quadro de Pessoal Ctvil do 
Estado do Amapá, lotado no IEPA, a contar de 15 de fevereiro de 200~, na 
forma estabelecida no artigo 43, inciso IX, da Lei n• 0066, de 03 de mruo de 
1993. 

Deaignar Nelson Adson Almeida do AmCII'GI, Procurador·Geral do 
Estado, para representar o Estado do Amapá nas Assembléias Gerais 
Ordinária e Extraordinária da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, a 
realizar-se no dia 28/04/09, às !Oh, na sede social da referida Comoanhia. 

Maeopá, 20 de abril de 2009 
Macapá, 20 de abril de 2009 

Órgãos Estratégicos de Execução 

-®_ocÜradoria Geral do Estado ) 
~- - -
Nelson Adson Almeida do Amaral 

RF.SliLTAOO DE LICIT.-'lÇÁO 

HOMOLOGO 
Moeapa ___ de __ d• 2009 

PREGÃO PRES~.'ICIAL N' 00111009-PGE 
PROCESSO N' 060811009 

OB.IETO: AqutsiÇllo de OI (um) veiculo (pick-up, 4x4) OKM, 

conforme cspccili<IIÇOts constantes do Anexo I do Edital, para 

Procurndoria-Gtral do Estado do Amap:l. 

Neohuma empresa compan:c:cu ao cerume_ DESERTA 

Macapà, 20 de abril de 200'J. 

DIRLE~') 
Pr.eoeiri!PGE 

- - -
(Polícia Técnlco-Cientí(ica. ) 

Eliete Nasclmento.:B:.;;o;;.rg-,:..e:..:s~-----~ 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 

AVISO DE UCITAçAO 

A can1aaao Permanente ele Udl8çto da POlicia 
Téalleo-CientlflcaiPOUTEC, a'ólsa 1101 lntertaaados que esta-6 
reaizando Udtaçao N Modalidade Tom.da de Preço N.• 
01/20()g • CPUPOUTEC, tipo 'Menor Preço Globll', no ela 
1410512009, ês 09:00 horu, lendo como objetivo a contralaçlo 
de empresa especilllz.cSa na p<estaçao de -.;ço. gerlft de 
limpeza, hlgleniZaçto e Ja-dlnegem, com tanecmento de mao 
de obra e aqtiparnentos nectllárlos 110 desampenho doe 
traballos, no p<6dlo que compile a POlicia Cientlfica de 
Macap6 e a Seccional de Santana. 

OI lnlenleladol poderio ldq~ o oonvtte Jlrllo a 
Comlaalo Pennanenlt de UcllaQio dll POUTEC, lltuada na 

VA 

BR-158, km-01, bllfTO Slo uzaro. an Macapé. des 8:00 és 
12:00 de aegl.llda • IClCia--felre. medlenle ap<esentaçao do 
annbo da empresa e de um pen ~lve-

1 Secretarias de Estado_ ~ 
~ - -

EDITAL N". 050/2009 

RESULTADO DOS EXAMES DOCUMENTAL e MÉDICO 

o SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de $UCS atribuições e na 
qualidade de Presidente do Comissão OrgonizGdoro do 
Concurso Público Estadual, para o provimento dos Corgos de 
Nível Superior e Nível Médio, pertencente ao Quadro d~ 
Pessoal da JnstiMo dt Puos 1 Mcdidqs - IPEM -
APIIN~Q. confoi'IIIC disposto no Decreto n•. 2626, de 
12 de melo de 2005, l'llbllcodo no DOE n•. 3517, dotado de 
12 de rnaiG de 2005 e de acordo com o Edital n•. 001/2005. 
de 01 de jun.ho de 2005, publicado no DOE n•. 3530, de 01 
de j unho; Edital n°. 002/2.006, de 25 de outubro de 2005, 
publicado no DOE n•. 3629, de 25 de outubro: Edital n•. 
003/05, de 07 de dezembro de 2005, publicado no DOE n•. 
3757, de 07 de dezembro; Edital n•. 004/05. publicado no 
DOE n°, 3667, de 22 de dezembro de 2005; Edital n°. 
005/06, publicodo no DOE n•. 3715, de 02 de março de 
2006; Edital n•. 006/06, publicadcl no DOE n•. 3715, de 02 
de março de 2006; Edital n•. 007/06, de 10 de março de 
2006, pub~cado no DOE n°. 3722, de 13 de março de 2006: 
Edital n•. 008/06 e 009/06 de 17 de março de 2006, 
publicados no DOE n•. 3726, de 17 de março de 2006; Edital 
n•. 010/06, DOE n°. 3755, de 03 de maio de 2006; Edital 
Oll/06 e 012/06, pubtieado no DOE n•. 3764, de 16 de maio: 
Edital n°. 013/06 e 014/06, publicado no DOE n•. 3768, de 
28 de junho de 2006; Edital n°. 015/06, publicado no DOE 
n•. 3894, de 27 de novembro de 2006, Edital n•. 016/07, de 
19 de Janeiro, DOE n•. 3930, de 22 de Janeiro de 2007; 
Edital n•. 017 e 018/2007, de 09 de abril, publicado na DOE 
n•. 3982, de 11 de abril de 2007, Edito! n•. 019/2007, de 24 
de abril, DOE n•. 3994 de 27 de abril, Edital n•. 020/2007 

Governador 

de 24 d~ 11\Qio de 2007, DOE n•: 4009 de 16 de maio de 
2007, Edital n•. 02112007, de 05 de junho de 2007, Edital 
n°.022/2007, de 05 de junho, DOE n°.4021, de 06 de junho 
de 2007: Edital n°. 023/ 2007, de 03 de julho de 2007: 
Edito! 024/2007, de 04 de julho de 2007, DOE n°. 4042 de 
06 de julho de 2007; Edital n•. 025/ 2007, de 7 de julho de 
2007 DOE n•. 4045 de 11 de julho de 2007; Edital 
026/2.007 de 01 de agosto de 2007, DOE de 4063 de 06 de 
agosto de 2007: Edital n•. 027/2007 de 10 de outubro, 
publicado no DOE n•. 4110 de 15 de outubro; Edital n•. 
028/2007 de 06 de novembro, DOE n". 4129 de l2 de 
novembro de 2007: Edital n•. 029/ 2007, DOE n•. 4147, de 
12 de dezembro de 2007; Editais n•. 030 e 031/2008, 
publicado no DOE n•. 4162 de 04 de janeiro de 2008; Edital 
032/ 2008, de 28 de janeiro de 2008, publicado no DOE n° 
4180 de 30 de janeiro de 2008; Edital 033/08 de 12 de 
fevereiro de 2008: publicado no DOE n• 4190 -de 15 de 
fevereiro de 2008; Edital 034/08 de 07 de abril de 2008, 
publicado no DOE n• 4219 de 01 de abril de 2008; Edital 
035/ 2008 de 13 de maio de 2008, publicado no DOE n• 4251 
de 21 de maio de 2008: Edito! 036/08 de 13 de Junho de 
2008; Edital 03712008 de 13 junho de 2008; Edital n•. 
038/2008, publicado 110 DOE 4321 de 26 de agosto de 2008; 
Edital n•. 039/2008, publicado no DOE 4345 de 29 de 
setembro de 2008: Editais n•. 040 e 4112008, publicados no 
DOE n• 4379 de 17 de novembro de 2008: Edital n• 
042/2009 de 02 de jGneiro de 2009, publicado no DOE n• 
4410 de 05 de janeiro de 2009: Edital n• 043/2009 de 07 
de jonciro de 2009, publiCQdo no DOE n° 4412 de 07 de 
janeiro de 2009: Edital n• 044/2009 de 18 de janeiro de 
2009, publicado no DOE n• 4428 de 29 de janeiro de 2009; 
Edital n° 045/2009 de 30 de janeiro de 2009, publicado no 
DOE n• 4432 de 05 de fevereiro de 2009: Edital n• 
046/2009 de 17 de fevereiro de 2009, publicGdo no DOE n° 
4446 de 27 fevereiro de 2009; Edital n• 047/2009 de 24 
de março de 2009, publiccdo no DOE n• 4462 de 24 de 
março de 2009; Edital n• 048/2009 de 26 de fevereiro de 
2009, publicado no DOE n° 4454 de U de março de 2009; 
Edital n• 049/2009 de 02 de abril de 2009. 

RESOLVe: 

TORNA~ PÚBUCO o resultado dos vcamcs Médico c 
Documental dos condidotos oboixo relaelohados, convocados 
através do Edital n° 048/2009, publicados no DOE n• 4454 
de 11 de março de 2009, habilitados na primeira fose- prova 
objetiva • do Concurso Pública paro o provimento efetivo de 
cargos do IPEM. 

....-- -- Mctrologlsto lcgcll • Nlvcl Mldio 
Cio Notne Médica Doe. 
54 Liliane do Socorro Martins Faltou Faltou 

Cardoso 
55 Daiane de Sousa Silva Faltou faltou 
56 Aurvedson Almeida Nobre I Faltou Faltou 
57 Tkais Barros <!.~ . ~~a~j? _ T_ ~alt~ ___!Gitou . 

Cio 

41 Mar~~s Almir Voz Pa.~nt~o~:=·a'---L-~-=-=---'--.....:::r.:.:---.J 
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42 
43 
44 

45 

46 
47 

~--
49 
50 

51 -

i\ luízio Pinhetro da Costa ilpto 
Jair Jose das Sentas Gomes Faltou 
Morcos Aurtlio G6es Faltou 
Ferreira 

Elto;;- Valentim Oltveira Faltou 
Leite 

Francieldk Dominqos Freire Faltou 
Ulysses Santos dos AnJOS Faltou 

T ayano de i\ guiar Couttnho F.Loudo 
Enilson V1eirc Rocha Faltou 

V era Suzana dos Santos F.laudo 
Silva ---
Clemildo Silvo Mortel Faltou 

A9ente Administrativo 

Nome 
n Mortel Ferreira Ederso 

lilion G 
Santos 

lóueta Cordelr;l) dos 

Médico 

Faltou 

Faltou 

I 

I 
I 

Alan Be 
Edtelso 

no A9.uiar Juntar 
--

F.Lou& I 
n ilraúJo da Cunho Faltou I 

""""' 13 ,. 7' "- """· 
WEUNG'O~ '"~O ""PO' 
Secretário de Estado da Administração 

Presidente do Comissão 

(~esenvolvlmento Rural 

José de Rlbamar Oliveira Quintas 

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO 

Apto 

Faltou 
Faltou 

Faltou 

~ 
Faltou 

ilpto 

Faltou 

Apto 

Faltou 

~C.:._ 
Faltcu 

Faltou 

ilpto 

Faltou 

TERMO DEFINITIVO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVtS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL· SDR , COMO CI!D,ENTE E A 
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ·CAI!SA, COMO 
CESSIONÁRIA, MEDIANTE A CLÁUSULA ABAIXO DECLARADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJfTTVO: 
O objetiVo desso Instrumento ta CESSÃO OEFINinVA de uma área 
de terra urbana, localizada nos fundos do terreno do PARQUE DE 
EXPOSIÇÃO AGAOPESC· Jo.I.O POMPILHO, r> mal de acesso da BR· 
156 ~ Cidade do Amapá, constando os sesulntes pontos seosráflcos e 
medidos: 1'· 68.50 m (frente) entre as localltoçOes N 02' 01' 14,1"; 
w 050" 47' 39.6" • N 02• 01' 10,9"; w oso• 47' 38.8·; 2'· 120.00 m 
(lado dlre~o) entre as localizações N 02• 01' 10,9"; W 050< 47' 38,8" 
e N 02' 01' 12,7•; W OSO' 47' 44,7"; l' 121.74 m (lado esquerdo) 
entre as local"ações N 02' 01' 14,1•; W 050' 47' 39,6• e N 02' 01' 
14,3": W 050' 47' 43,9" e propriedade do Sr. Leonordo Carv•lho; 4'· 
•s.oo m (fundos) entre as localiuçOes N 02' 01' 14,1•; w 050' 47' 
39,6. e N o2· 01' 14.3"; w oso· 47' 43,9• e No • 1' 12.7·; w oso• 
47' 44,7·. 

EXTRA TO CONVlNIO 
CONVfNIO n' OOS/2009 QUE ENTR( SI CELEBRAM O ESTADO DO 
AMAPÁ, POR INTERMlDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
OESENVOLVIMEI'n'O RURAL • SOA E A ASSOOAÇÃO DOS 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS FAMIUARES DO 
ASSENTAMENTO AGROOORATIVISTA DO ANAUERAPUCU • ATFA, 
PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMEI'n'O LEGAL; 
1. o presente CONVINIO tem respaldo lesai no§ 1• do Artiso 25 da 
Constituiçao Federal, comb1nado com§~· do Artigo 12, 116 e 119, 
lnc.sos 1 e XXVII da Constltulç3o do Estado do AmapJ e § 1• do Artiso 
116, Incisos de 1 a VI da Lei n• 8.666/93, e nas demais disposiçOes 
~gais que ~e sejam aphtbe1s, em face do objeto e caractem:ado 
neSte •nstrumento. 

ClÁUSULA SEGUNDA - DO OWETIVO: 

1 • o presente CONV!NIO tem como objetivo proporcionar, através 
de repasse financeiro, o transporte para o esco~mento da produç3o 
asrlco~a dos agricultores fam11iares das comunidades da Regl~o do 
Anauerapucu no Munlclpio de Santana no e•ercfdo de 2009. 

CLÁUSULA QUARTA- DA VIGtNCIA: 
1 - o presente Convfnio tetA vigência a partir da data de sua 
assinatura, pelo periodo de 09 (Nove) meses, podendo ser 
prorrogado mediante Termo Aditivo e notiflcaçlo com antecedência 
mlnima de 30 (Trinta) dias. 

CLÁUSULA'QUINTA -OA DOTAÇÃO ORÇAM(NT~RIA: 
t • As despesas com a exewçao deste Convênio esUo orçadas no 
valor global de R$ 16.443,00 (Dezesseis Mil e Quatrocentos e 
Quarenta e lrh Ruis), sendo empeohado 1nicialmentc o v:1lor de R$ 
1.827,00 )Hum Mil o Ohocontos e VInte e Solo Ruis) liberados de 
ac~rdo com c Cronograma de Desembolso e que c.orrer3o à conta do 
Programa 20.122.0131.0030.0001, Fonte 0101 e Elemento de 
Despesa 3350.41, conforme Nota de Empenho de n' 2009NE00083 
emitida em 01 de Abol de 2009. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

EXTRATO CDNVlNIO 
CONVtNIO n• 004/2009 QUE ENTRE SI CElEBRAM O ESTADO DO 
AMAPÁ, POR INTERMtDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL • SDR E A PAEFEITVRA MUNICIPAL DE 
CALCOENE, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

ClÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO lEGAL: 
I • O presente CONVlNIO tem respaldo legal no § 1• do Artigo 25 da 
Constituiç~o Federal, combinado com § •• do Artigo 12, 116 e 119, 
Incisos I e XXVII da Constitulçlo do Estodo do Amapá e § 1' do Artigo 
116, Incisos de 1 a VI da Lei n• 8.666/93, e nas demais disposições 
legais que lhe sejam ap lcávels. em face do obJeto e caracteraado 
ne.ste Instrumente. 

ClÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETIVO: 
I • O presente CONVfNIO tem como objetivo proporcionar, através 
de repasse financeiro, o transporte para o escoamento da onoduçllo 
agrlcola dos asricultores fomillares das comunidades do Munlcfplo d• 
Calçoene no e•erclcio de 2009. 

CLÁUSULA QUARTA- DA VIG!NCIA: 
- O presente Conv~nlo te~ "'&~nela a partir da dota de sua 

asslnatur.J, pelo perfodo de 09 (Neve) meses. podendo ser 
prorrosado mediante Termo Aditivo e notificaç3o com antecedência 
mlnima de 30 (Trinta} dias. 

CLÁUSULA QUINTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
- I • As despesos com • execuç~o deste Convt!n1o enJo orçadas no 

valor global de R$ 78.300,00 (Setenta e Oito Mil e Trezentos Reais), 
sendo empenhado Inicialmente o valor de R$ 8.700,00 (Oito Mil e 
Setecentos Ruis) liberados de acordo com o Cronograma de 
Oesembo!so e que corrJ!~O ; conta do Prosrama 
20.122 0131.0030.0001, Fonte 0101 e Elemento de Despesa 3340.41. 
conforme Neta de Empenho de n' 2009NE00082 emitida em 01 de 
Abril de 2009. 

EXTRATO CONVtNIO 
CONV!NIO n• 002/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO 
AMAPÁ, POR INTERM!DIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVlMEI'n'O RURAL • SDR E A ASSOCIAçAO MISTA DOS 
AGRICULTORES AGROEXTRATIVISTAS E VEGETAL DE VITÓRIA DO 
JARI, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

ClÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL! 
t-O presente CONVlNIO tem respaldo legal no§ 1• do Artlso 25 da 
Const1tulçlo Ftderol, combinado com § •• do Artigo 12, 116 e 119, 
Incisos I e XXVII da Constltulçlo do Estado do Amapa e § 11 do Artigo 
116. InciSos de 1 a VI da lei nt 8.666/93, e nas demais disposições 
lecais que lhe sejam aplicáveis, em face do objeto e caracterizado 
neste Instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJfTTVO: 
1 • O presente CONVtNIO tem como obtet<Vo praporcionar, através 
de repasse financeiro, o transporte para o escthlmento da produçao 
asrfccll dos agncultores fammares das comunidades éo Munldplo de 
Vitória do Jari no exerc!tlo de 2009. 
CLÁUSULA QUARTA- DA VIGtNOA: 
1 - O presente Convento ter.l vl~t!ocla a partir da dat.l de sua 
asSinatura, pelo perfodo de 10 (Dez) mt5ts, podendo ser prornogado 
mediante Termo Aditivo e notlncaçao com anteced~ncta mlnlma de 
30 (Trinta} dias. 

CLÁUSULA QUII'n'A- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
1 • As despesas com a execuçlo deste Convênio estilo orçadas no 
valor globol de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), sendo 
empenhado inicialmente o valor de R$ 20.000,00 (VInte Mil lleals) 
liberados de acordo com o Cronosr>ma de Desembolso e que 
correrão à conta do Prosrama 20.122.0131.0030.0001, Fonte 0101 e 
Elemento de Despesa 3350.41, conforme Nota de Empenho de n· 
2009NE00075 emitida em 02 de Março de 2009. 

E)(TRATO CONVfNIO 
CONV!NIO n' OCll/2009 QUE ENTRE SI Cfl!BRAM O ESTADO DO 
AMAPÁ, POR INTERMtOIO DA SWIETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL • SOA E A PREFEITVRA MUNICI~AL DE 
CUTIAS, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO fUNDAMENTO LEGAL: 
I· O presente CONVfNIO tem respoldo lesol no§ 1• do Artlso 25 da 
Connil\llçao Federal, combinado com§ 4' do Artigo 12, 116 e 119, 
Incisos I e XXVII da Constitulç3o do Estado do Amapá e§ 1~ do Artlso 
116, Incisos de I • VI da IJ!I nt 8.666/93, e nas demais dlsposlçOes 
legais que lhe setam aplic.lwis, em face do objeto e caracterltodo 
neste Instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJfTTVO: 
1 • O presente CONVENtO tem c.omo objetivo proporcionar, atravts 
de repasse financeiro, o transporte Pira o escoamento da produç.lo 
agrícola dos agricultores fam;llares das comunidades do Munltlplo de 
CuttOS no exercklo de 2009. 

. ·- -- ------- --------------
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ClÁUSULA QUARTA- OA VIG[NCIA: 
I - O Plesente Convt!nlo terá vlsêncla a partil da data de sua 
assinatura, pelo perlodo de 09 (Nove) meses. podendo ser 
pnorrosado mediante Termo Aditivo e notificaçlo com antecedência 
mínima de 30 (Trinta) dias. 

ClÁUSULA QUINTA- DA OOTAc;AO ORÇAMEI'n'ÁRIA: 
I · As despesas com a execuç3o deste Convênio estão orçadas no 
valor slobal de AS 90.000,00 (Noventa Mil Rt~ls), sendo e'1lpenhado 
inicialmente o volor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Raatsllib<!rados de 
acordo com o Cronosrama de Desembolso e que correrJo a conta do 
Programa 20.122.0131.0030.0001, FOnte 0101 e Elemento de 
Despesa 3340.41, conforme Nota de Empenho de n• 2009NE00079 
emitida em 01 de Abril de 2009. 

(i;dustria e Comércio 

Sebastião Rosa Máximo 

JUSTIFICATIVA H" Ot-412008/SEICOM 
FUNDAMENTO LEGAl - Art. 85, 11, ele Art. 57, 11, § 2', da Lei 
8.868193 o 11àrações. 
OBJETO - Adlatrnenta ao Contrato n• 003/2005-SE!COM, pa/8 
prarrogaçlo de $UI vigéncla e acréscimO do objeto 
E~CUTANTE: FABIO SILVA DOS SANTOS-ME 
VALOR: R$ R$ 437,50 (mensais) 

IZ01 noa termos do Art. 57, 11, t 2", d1 Lei 8.666193 
çlles. 

Em: 31/1212008. 

Submetemos à elevada const et'8Çio de Vossa Excel!nda a 
presente jusbftcati~a. amparada mente no art 65, Jncieo 11, cJc 
art 57, 11, § 2', da lei n• 8.66619 e aneraçOes, ~objetivo ê a 

- OOI'I$Ub$tanclar a procrogaçflo do trato n• 00312005-SE'COM e 
proceder re~ste no valor contratual em ~~ de acrésclmo 
no seu objeto. 

O artigo 57, da Lei n" 8.666193, ao tratar da dUiliÇllo dos 
contratos admlrntrativos, cbciplina: 
"Art. 57. A duraçllo dos contratos regidos por esta Lei ftca,. 

adstrita à Vtg!ncla dos respectivos ctédrtos orçamen~rios, 
exceto quanto aos relativos: 
ll -à prestaçllo de seMÇOS a serem executados de forma 
continua, que poderão ter a sua duraçllo prcrrogada por 
Iguala e sucessivos periodos com vistas à obten~o de preços 
e condições mala vantatosas para a admirustraçllo, limitada a 
sessenta meses: IRe<lacAo dada pela Lei n• 9 648, de 1 ~8) 

A Lei n• 8.666193, ao tratar da altera~o dos contratos 
admlnlstratlvos, estabelece: 
"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderio ser 
a•er8dos, com as devidas justJflcallvas, nos segutntes casas: 

t- unilateralmente pela Adminlstraçllo: 
b) quando ne<:efisérla a madlfteaçAo do valor contratual em 

deeorrénda de acrêsdmo ou diminulçAa quantkativa ds seu 
objeto, nos fmftes pennttidos por esta Let; 

§ 11 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condiçOes contratuais, os acréscimos ou supreSl!Oes que se 
fizerem nas obras. setviços ou compras. alé 25% (VInte e 
cinco por cento) do valor tnlclal atualizado da contrato, e, no 
caso particular de refonna de edifldo ou de equipamento, até 
o Umlte de 50% (dnqOenta por cento) para os seus 
acréscimos· 

No que diz respe~o à alteração do objeto do contrato, 
em vinte e cJnco por cento (25%) do seu valor Inicial, esta, se 
justifica, pelo aumento da quanti:jade de velculos nos qual5 
esté sendo executado o serviço contratado, ntlrm~rc que 
passou de quatro para sete velculos, aumentando, 
substancialmente, 1 demanda pelos serviços. O acrésâmo 
tem embasamento legal nas diSposições legais 
retromencionadas. 

Na $11uaçllo &Ob toco, todos os rBQUtsilos legais knm 1 

cumpridos, como demonstra a doc:umentaçlo acostada aos autos 
do proceaso. 

No QUI! diz respeito a prorrogação da vlgéncta do Cartrato 
por 12 (doze) meses a contar de 1' de janeiro de 2009 a 31 de 
dezembro de 2009, esta se justifica pela necesoidade da prestaçao 
de serviços de lavagem de veiculas para o bom andamento das 
alividades da SEICOM. 

O valor para axecuçAo Contrato diJI'WUa a vlgênoa e de 
RS-437,50 (Ouatrtlcerlos e Trinta e Sete Reais e Ctnquenta 
Centavoe) ~ correra á custa dos recursos oriundos do Programa 
de Trabalho 23.122. 0001.200t, Fonta de RKUI'IOS 0101, 
Elemento de Despesa 33.i1.3i. 

Mltcai>'-AP, 31 de dezembro de 2008. 

JUSnFICATlVA N' 01512008/SEICOM 
fUNDAMENTO LEGAL - Art. U, 11, c/c Art. 57, 11, § 2', da Ltl 
8.165/13 • l lttraÇ6et. 
OBJETO - Adltamenlll ao Con~alll n• 0171200&-SEtCOM. para 
oror1ogaçào de sua vlgênaa 
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EXECUTANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TEL~GRAFOS-ECT 
VALOR: R$ RS 1.000,00 (mef\Sais) 

AUTORIZO, nos IAinna. do Art. 57, 11, § 2", da Lei 8.666193 e 
alteraçl!H. 

Senhor Sectelário, 

Submetemos ã elevada cons eraçto de Vossa Exceléncia a 
presente justificativa, amparada leg lmenle no art 65, inciso 11, ele 
811. 57, 11, § 2', da lei n' 8.666/9 e alleraçOes. cujo objetivo ~ a 
consubstanciar • prorrogaçlo do ContraiO n• 017/2006·SEICOM. 

O artigo 57, da lei n' 8.666193, ao tratar da duraç&o dos 
contra1os administrallvos, cfiSCipllna: 

"Art. 57. A dureç4o dos oonttatos regidos por esta Lei focara 
adstrita ã vigência dos respec:tillos o-éditos on;amentáios, 
exceto quanto aos reLllivos: 

11 - à prestaçAo de serviços a serem executados de foona 
continua. que poderio ter a sua duraçAo prorrogada por iguais e 
sucessivos perlodos com vlstaa i obtençAo de preços e 
condiçOea mais vantajosas para a ·adminlatraçAo, lim~ada a 
sessenta meses; (B!.daÇao dt,da oe!a lei o' 9 648 de 19981 

§ 21 Toda prorrogaçto de prazo deveré eer justificada por 
escrko e previamente autorizada peta autoridade competenle 
para celebrar o contrato'. 

Na 5iluaçAo sob foco, todos os requisitos legais foram 
aJmpridos, como demonstra a documentaçao aoostada aos autos do 
processo. 

No que diz respeito é prOttOgaçJo da vlgenda do Contrato por 
12 (doze) mesn a contar de 1' de janeiro de 2009 a 31 de dezembro 
de 2009, esta se justifica pela necessidade da preataçAo de serviÇoS 
de postagem de correspondência e serviços cor~a1os 
~rescindlveis para o bom andameoiO das atividades da SEI COM. 

O valof para exeaJÇ!o Contrato d100te a vigb1cia de 2009 
estã estimado em R$1.000,00 (Hum Mil Reais) e correrá ã custa dos 
recursos Ofiundos do Programa dt Trabalho U . 122. 0001.2001, 
Fonte dt fteçuraoa 0101, Ef«<ltnlo clt Despesa » .90.31 

31 de dezembro de 2008. 

T~~ea ~v=;~OM 

- . - - ::::=--

(Trabalho_~_Empre;ndedorismu --Maria Anésia Nunes 

PORTARIA :'OI' 066 12009-St.'fE 

A St:CRU.4RJA D~ ESTADO DO TRABALHO ~ 
EMPRHNDEDOKJSMO, us:111do das atnbuições legaiS que lhe slo 
conferidO>. nos rermos do Artigo t 23 da Constituiçllo do E$lado do 
Amnpol c considtrando o ccntido no Mcmor111do n'. 034/2009- CE 1 
SETE, de IS de abril de 2009. 

llt:SOI.VE: 

Consti tuir a Cumiulo Espcdal de Ltcillçlo da So:c;n,raria de 
Estado du Trobatho e Empn:cndedorismo - SETE, com os funciunários 
a seguir relacionados: 

f.wi~c.!!~ 
ALDENIZA FRANÇA l 'EIIAN 
Ttcnica em A>-sontns CUlturais. SIAPE- 1016863. 
Mml!w; 
REGINA ~IARI" DE OLIVEIRA DUARTE. 
Administrador._ Mautcuta n'. l61 RqS 
MARINALVA I'ERREIKA VAI.F.NTE 
A.<SCSsor Técnicu NI\'Cil. 

Esll! Ponaria cntrolr.i em vigor na d•ta de sua pubticaç~o. 

re\'Ogando-se 3.) disposiÇÕes em contrArio. 

GABINF.TE DA SECRF.TARIA DE F.STADO DO 
TRABALIIO E EMPREENDE R O, em IS dt abril de 2009. 

'-..\ 
u .. 

rttndtdorismo 

COMISSÃO ESPfctAL DE l.ICIT AÇAo 

HOMOLOGACÃO 

PROCESSO N' 28780 00361.!009 
. ~10DALlDADE · C.ONVITI-: N'014/09 

OBJETO: ContTalaÇ1o do Emprc., eSpeCializada em Serviços 
Or6fiC(IS J>IB atenda as demandas d11 CoordenaQOes e Programas 
Setoriais d• Scctctaria de Tfllbolho e Empretndedorisi!IOI'SETE. 

FIRMA VL"'CEDORA: R L V Dt: AUVEOO, 
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TOTAl. DO CONVITE: RS 71.150,00 (Setenta e sele mil cento 
e cinqoenta re:a i~). 

HOMOLOGO 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABAUiO E 
EMPK!iENDEDORISMO. com base no Lei 1.666/93, e suas 
respectivas olt.eroçGes, tendo em \ista o resultado do Procedimento 
lic11JIÓrao na Modalidade Convite n•. 01412009, que tem como objeto 
Controlaçllo de Emp<esa c.5pecializ.ada em Serviços Grãficos p3ta 
atendet as demandas das COO<dcnaçOcs e Prosmmas Setoriais da 
S«:retJria de Trabalho e Emprcendedorismo/SETE, tendo como 
adjudicada a Firma R. L V DE .UEVEDO. 
TOTAL DO CONVITE: RS 71.150,00 (Setenta e sete mil cento 
e cinqOenla rnis). 

6-AP, OI de abril de 2009. 

~TACONYITEN",tlfi200H:EI1$ffi 

A butvra. 08 de abcil de 2009 

Hora: I 5:00 (quinu) Haras. 

Objtto: Conrrataçlo de Empm;t c:speciolizada em SerVIços Cr.lf~eos 
pa11 attndct as demandos das Coordenaçôcs e Programas Setoriais da 
Seaelaris de Trabalho c Empreendc:dorismo/SETE. 
•·rK~L\ VE:'<CEDORA: R. L. V DI: AZEVEDO 

~~acap•-AP. 08 de abri de 2009. 

~-Prc:oidcnte da CEUSETE 
Portllria n•. OZ412009·SETE 

--~ 
(Educação ) 
José Adauto Santos Bltencourt 

PORTARIA N' 231/200$-SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no 
uso das atribuiçOes que lhe &Ao conferidas através do Decreto 
n' 3427, de 28 de oulubro · de 2008 e, considerando a 
necessidade de olimizar e controlar o processo de lotaçao e 
movlmentaçao de seiVidores das Unidade& Escolares da Rede 
Estadual de Ensino. 

RESOLVE: 
Art. 1• - Nomear a Equipe Intersetorial responsável 

para realizar ,n rooo·, nas Unidades Escolares, diagnóstico d06 
servidores objetivando otimiZar e controlar o processo de 
totaçao e movimentaçao de servidores para realizar de forma 
mais ptedsa. de aoonlo com a real necessidade de cada uma 

~c~as Unidades Escolares urbanas e runtts e outras Unidades 
admlnlstraUvas da SEED. o encaminhamento ou remoçao de 
servidores CIO quadro eslaclral, federal e ex~pesap. 

Art. 2" • A Equipe lnterselaial ser.\ constitulcla pelos 
seguintes servidores abaixo retacionadoe, sob a ooordenaçao 
CIO primeiro. 

- Nilce Helena de Oliveira Ferreira - Professora -
NEMETROISEED 

SEED; 

SEED: 

SEED: 

- Rejanne da luz Quadros - Pedagoga - NEFEII 

- Carlos Alberto Brito Borges - Pedagogo - UEFUM/ 

• Margarida Maria de Sena Gaze!- Pedagoga - NIOEI 

- Mlrlan Maia -Professora- NUPESISEED. 

Art. 3' - A Equipe Intersetorial contam com auxilio da 
dlreçJo, corpo técnico e seaelllrto escolar de cada Unidade 
Escolar, no sentido de ter disponibilizadas todas as intormaçOes 
e doc:IJmeotaÇOes necessarras a realizaçOO do trabalho, 
principalmente as ralacionadas à earga horária e a carência 
e/ou excesso de servidoniS. 

Art. 4' • Se após visita e análise CIO quadro de 
professore(a)s e té.cnieos existentes, números de tunnas, 
dllbibuiçao de carga hornria por disciplina e tumo, dentre outros 
documeotoe de cada Unidade Escolar, detectar-se que há um 
quantitativo de professores excedentes em algumas disciplinas, 
011 mesmos deverao ser COlocados à disposiçao do Núcleo de 
Pessoal desta SEEO, no prazo méxlmo de três dias úteis após a 
reallzaçao do trabalho em cada escola. 

Art. 5" - Esta Portaria en rn em vtgor na data de 
sua pubticaçao. 

Dê-se ciência, publiq 
Gabinete do Seae~ 

José Adauto 
Secrelârlo de 

PORT AlUA N" l3l/l009-SEED 

O SECRF.TÁRIO DF. ESTADO DA EDUCACÀO. no 
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uso das alribuiçõe:s qut lhe sJo conferidas =vis do Dtmto. n' 3427, 
de 18 de oulubro de 200& e, amp>t>do no Constituiçlo Fcderot, Art. 
206, inciso I e 11; Con.stiluiçto Estadual, Ar\. 285, inciso li, Lei n• 
9394196, Art. 14, inciso I e 11 e Art. IS e em conformidade com o 
disposto na lei n' 094912005, Ar\. 7', inciso t c, 

CONSIDERANDO: 
- A necessidade de impllllllllr e/ou implementar c consohdu 

os mecanismos institucionais de Gesllio Democritica do Ensino 
PUblico Estlduol; 

- A necessidade de strem adotadas cslnlligios de 
ptanejameniO e execu~o de açlles pertinentes l imptantaçlo e/ou 
implc:tncntaçlo dos Conselhos Escolares nas unidades de ensino da 
Rede Emdual. 

RESOLVE: 
Art. I' - Con.stiwir a Comis.slo T&nlal F.spetW 

responsãvcl pelo levantamenJo situacional e .planejamen:o estratégico 
das ações que orimlem a implantaçJo e/ou implernentaçllo dos 
Conselhos Escolan:s nas llllidades estaduais de ensino. 

Art. l ' - Ser1o membros da Comiulo Ttenlca Esp•dal os 
profiuionais abaixo rdacionados, eotrdcnados pelo prirneiro. 

• Maria de Nazart Foç111ho da Silva - NIOEI 
CODNOP~EED; . 

SEED; 

SEED; 

- K6tio Milena Cunho de Aralljo - NATEP/CODNOPEI 

- Edna Maria Palmerim Fem:ira- CEESP/SEED; 
• Nilce Helena de Oliveit:l Ferreirs - NEMETRO/'CEBEP/ 

• Pedro Evaristo Videira Cnqutiro - NEJNT/CEBEPISEED; 
• Franuly da Silva NascirneniO - NASEICAEOISEED; 
- Vanja Orieo do Nascimento - NASEICAEDISEF.D; 
• ücrl cy do Socorro Bri10 Cao1ro - CRH/SIJED; 
- Moria das Graçu Lopes Rebelo- CRH/SEED; 
·Yatdeniu de Souza Uma- ADlNS/SEED; 
• Aildo Santo< da Silva - SrNSEPEAP; 
- Uliz Afonso de 50117..:1 Rodrigues - SlNSEPEAP. 
Art. 3' - A Comisslo ltfll prazo de 60 (Sts.ICniJ) dias para 

oprcsentaçlo do lrolbalho ao S...hor Secro!Mio de Estado da Educaçio. 
Art. •• - Esta!>eleccr qut colf1>CI< As Coordenadorias 

iotcgBnlcs do C$1rutun organizacionai/SEED-GEA (CEBEP, 
CODNOPE, CAD, CAED, CEESP, COREF, CRH, COFJC, ADlNS), 
fornecer o suporte operacional • Comisslo Tecnic.a Especial, 
garantindo a execuçao das açô<s no pruo determinado. 

Art. 5' - Esta Porllria rrui em vigor na dota de <ua 
public.açlo. 

Df·se ci!ocio, publique· e cu -se. 
Gabinete do Sccrelário, m M á-~. I 3/0412009. 

PORTARIA 242/1009 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
usando das atribuições que lhe s~o conferidas pelo 
Decreto n o 3427 de 27 de outubro de 2008 e, tendo em 
viSta o contido no Processo no 2009/16421. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Homolog•r o deslocamento da 

servidora TEREZA CRISTINA SANTOS NFERREIRA 
DE SOUZA Get'ente de Tecnologia 
EduCõJdonai/NTE, que viajou da sede de suas 
atribuições em Macapá até a Cidade de Srasílla/J?F, com 
o objetivo de participar da Reunião de Avallaç~o do 
Curso Mídias na Educação, nos dias 30 e 31/03/2009. 

Art. 10 - Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publlcaç~. 

Dê-se Ciência, pub 
Gabinete do Secretário, e 

RfTJFICAÇÃO DO E 
N°. 001/l009- CEPSPM 

e cumpra-se. 
á-AP 06/04/2009: 

A Dlnetora do Centro de Educação Profissional de 
Santana Professora Maria Salomé Gomes Sares, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n°. 
0103 de 13 de j aneiro de 2009 e, visando oportunlzar a 
ampla participação da comunidade amapaense e a 
seguridade do processo seletivo, toma público a 
prorrogaçAo do período de inscrlçl o aos Cursos de 
Educação Profissional em Nivel Técnico de Edificações e 
EletroeletrOntca, devendo ser consioen~do o que se 
descreve abaixo: 

2. DAS INSCRIÇÕES, 

2.1. As Inscrições serão realizadas no período de 15 a 
17 de abril de 1009 no centro de EducaçAo 
Profissional de Santana Prof• Maria Salomé Gomes 
Sares - CEPSPMSGS - SEED, sito a Rodovia AP 0101, 
5/N ~ Distrito Industrial de Santana.- AP, no horário de 
08h às 12h e das 14h às 18h . 

- - 2.2. No ato de sua Inscrição, c( a) candidato( a) devera 
obrigatoriamente, apresentar os seguintes documentos: 

• Documento de Identidade expedido por órgão 
oficial, com val idade em totto Território~acronal ; 



Maca á 20.04.2009 
• CPF; 
• 01 (uma) loto 3x4 de frente recente. 

As demais condições estabelecidas no referido Edital 
permanecem as mesmas, cabendo a Comissão 
Responsável pelo Processo Seletivo, baixar sempre que 
necessárias alterações neste Edital, divulgar avisos 
oficiais, bem como deddir sobre casos omissos. 

Maca pá, 14 de abril de 2009. 

Marta de ~a~rrelra 
Oitetou do Centro dP Eductelo Proftssional de Sant•na 

Prott ~·SOlo"* Gomes Soros · CEPSPMSGS • SEED 
DEC.N•. OlOl/2009 

CONSELHOESTADUALDEEDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO N' 42119-CEE/AP 

HOMOLOGA ALTERAÇÕES NA MATRIZ 
CURRICULAR DO ENSL"iO MtDJO DO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ -
CEDAI'-EM MACAPÁ. 

A Presidente do Con1dho Eltadual de Edueaçlo, 
no u•o du atribuiçOu lqals que o urao lhe eonfere pdo 
Regimuto lotU'IIo, aprovado pelo Detreto a• ot&'JO, de 23 de 
fevereiro dtl990, c COGSiderando: 

O rrocesso n• 171/08-CEE/ AP; 
A lei n' 9394196; 
A Resoluçlo n' 083/02 - CEE - AP 
A análise da Assessoria Ttcnica/CF.E-AP. 

RESOLVE: 

A r t. I ' - Homologar altcraçlles na Matriz 
L'urricular do Ensino Médio do Ctnuo de Educoçao do Amapá 
CEDAP- em Macapi, neste; termos proposta: 

I' sc!rie - I 067 horas 

2"' série - 1233 horas 

3' série- 1267 horas 

Total • 3.S67 horas 

Art. 2' - Esta Resoluçio entra em vigor a panir desta 
data, ~vogadas as disposiçôes tm eonu6rio. 

Gabinttt da Prtsid!ocia do Coastlho E1tlldual de 
Edaeaçlo. em Me<:apa- AP. 07 de abril de 2009. 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO N" 843/09.CEEIAP 

VALIDA , EM CARÁTER EXCEPCIONAL t 
EME"GtNCIAL, OS ESTIJDOS CONCLUrno., 
COM ÊXITO PELA ALIJNA ANALICE 
CORDEIRO FERREIRA, CONCERNENTES AO 
L'iSINO MtDJO E DÁ OlJTRAS PROVJDtNCIAS. 

A Presidente do Conulbo Eltadu1l de Edaeaçlo, 10 
wo d•• atribulçlltl lqals que o car&o lhe confere pdo 
Re1ilaento lnteroo, aprovado peln Decreto n• 008190, de 23 de 
fnerdro de 1990, t caruiderando: 

- O Proc.:sso n• S 812009; 
- O Pnx;nso n•. 98120<M; 
• O Oficio n'. S9S/09-NIOEICODNOPEISEED; 
- An.üisc da Assc>soria ncnica I CEEI AP. 

RESOLVE: 

An. I ' - Validar, em caráler excepcional e emergencial, 
os tstudos concluídos com ~xito pela aluna ANALICE CORDEIRO 
FERREIRA. no exercício lttivo de 2006, concc:mentc.s ao l!nsino 
Médio, cui'Slldos na Escola Bosque do Amapl - Módulo Regional 
do Bailique e na Escola Estadual Gcrlctal Auvtdo Costa. 

Art. l' • Autorizar o Nilcleo de IMpeçlo e Organizaçio 
Escolar - NIOEISEED 'a emitir o Ctrtiflcado de Concluslo do 
tnsino Médio, da aluna em ~levo, com base no Hisltlrico emitido 
pel• Escola F.stadwd Oenen~l Azevedo Costa. 

An. 3' - Esta Resoluçlo cnua em vigor a partir da 
presente doia. 

Gablute da Pr~!ldhd1 do Conselho Eltlldu&! de 
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Eduuçlo, em MacapA- AP, 13 de llbrilde 2009. 

CONSEUIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
CÀMARA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

PROCESSO N'. 009/0ci-CEEIAP 
PARECER N'. 003109-CEFJAP 

AliTORIZA O FUNCIONAME:'IITO DO 

CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGt:M A 
SER MP.iiS'mADO PELO CENTRO DE 
EDL'CAÇÀO PROFISSIONAL GR4ZIELA 
REIS DE SOUZA EM MACAPÁ E APROVA O 
R&~PECTIVO PLANO DE CURSO. 

1- HISTÓRICO: 

A Direçlo do Ccnuo de Educaçlo Profissional Graz.icla 

Reis de Souu atravts do oficio n• 004/06 que deu origtnl ao 

J'roçcsso n• 009/2006, submeteu 6 apre<iaçlo deslt <"'.onsclho 

Estadual de Educaçlo o Plano do Cuno ncnico em Enfermagem. 

solicitando • Autorizaçio de Funcionamento e Aprovaçlo do 

respectivo Plano de cuno. 

O referido Processo re«bcu anAlise técnica 

complementar da DIOE/COF.NISEED sugerindo altenoçõcs, 

eorreçOes e inclUSO.. de documentos necesstrios à apro>·açlo do 

Plano que foram attndidas pelo Ccnuo. 

Atravts do oficio n' 230107 de 18 de junho de 2007, o 

proct!SO foi encaminhado ao COREN:AP, objetivanao p~~<<cr 

técnico sobro o cuno. 

Após trü meses. a praidente do CEEIAP solicitou o 

retomo do processo ao COREN atravts do oDeio n' 323/07-

CEEIAP. 

Em 20.11.~. atrav~s do oficio n' 422107, o COREN 

retomou o referido processo ao CEEI AP. inviabili"""do o inicio do 

cuno por flllll de laboratórios e biblioteca, no mcncionadn Centro 

de E~ucaçlo Profissional. 

Em 21.11.07, a Presidente do Coruelho de F.dueaçlo/ AP 

informou a SF.ED sobre o p-=r lócnico do CORE~ para 

cumprimento das medidas solicitadas. 

Atm·és du oflcin n' 603/08-CEE/AP, o processo 

retornou ao COREN para nova verificaçlo nas instolô~ÇÔCS, i• que 

segundo a SEED as pendàleias anteriores teriam sido sanadas. 

Em 23.12.08 o CORENIAP, após arullisc c visita no 

Centro, emite l'am:er n:comcndando o fun<:ionamcnto do Cuno. 

Constam deste l'rocaso as seguintes peÇIIS: 

• Oflcio n• 004106-EGRS; 

o Memo n' 02087/06-COENISEED; 

• Oficio n• 230/07-CGE/AP; 

• Oficio n• 323/07-COREN/AP; 

o Oficio n' 422/07-CORENIAP; 

• Memo n' 050/07-CORENIAP; 

• Oficio n' 402107 -CEEI AP; 

• Oficio n' 603/08-CEEI AP; 

o Oficio n' 218101-COREN/AP. 

li-ANÁLISE: 

O Centro de cducaçlo Profissional Grazicla Reis de 

Souza - CEPGRS, localizado oa Av.: Duque de Cuias. n• 60, 

Ctntro, nes1.11 Cidadt de Macopi. pmcndc oferecer o Cuno Técnico 

em Enfemagem, tendo solicitado 1 Aulo!izaçlo c Aprova~o do 

Plano de cuno em conformidade com as normas legais estobtlccidas 

no Parecer n' I ~-CNFJCEB, aa Resoluçio n' 04199-CNE/CEB, e 

na Rcsoluçllo n' 065nOOI-CEEIAP. 

De acordo com o disposto no art. 18 da Rcsoluçlo n• 

065/01-CEE/AP, o Plano de Carso foi submetido ao CORENIAP 

pl!'lemissio de P&RCCr Ttcnico sobre os itens 1 seguir. 

- Ptrfil profissional, organizaçlo curricular. instJlaçOes 

e equipamentos, pessoal docaote e ttcnico c aocrvo bibliQ@I'áfrco, 

tendo o COREN se onanifcstado, na primeira verificaçlo, contrArio 11 

oferta do curso por falta de biblioteca e laboratórios adequados. 

O Centro e a mantenedora foram infonnados das 

deficimcias supra pll'l que mtdidas adminisuativas fossem tomadas 

pra rosolver o problema. 

Sanadas al1umas ~n<:las, o COREN recomenda..!!_ 

Pág. 12 

funcionamento na condiçlo de que ao final de I' scmtstn: o 

labor3tótin de prálicas de Enfermagem esteja em pleno 

funcionamento para nlo comprometer a proposta do curso. 

• JUSTIFICATIYA E OBJETIVOS 

O Curso Hcnico em EnfCfJ!UISC"1 minisrrodo pelo 

r<fcrido Ctnuo objetiva a formaçlo de proflssionai> aptos a 

acompanharem as novas tecnologias Capa2CS de mobilizar. articular 

c culoçar em açlo conhecimenloo, habilidades e valetes necess6rios 

para o desempenho das atividades dcnuo de wna conduta de ética 

voltada para o respeito 11 JICSSOI humana. 

• REQUISITOS DE ACESSO: 

O ingresso no Cuoo Técnico de Enfcnnagcm scrã 

permitido ao aluno que: 

• for classificado no processo seletivo: 

- tiver coocluldo o Ensino Médio ou similar. 

• PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÀO. 

O Decreto 94.406/87, que regulamtnta a Lei 7.498/86, 

que dispõe sobre o exercício da Enfermagem c do T6cnico com a 

funçlo principal de cxcn:u atividades técniw de nível médio. 

auibuldo i equipe de cnferrna&cm de forma que stu perfil se 

caracterize em assistiJ o enfermeiro, integranclo a equipe c 

desempenhando suas atividades com responsabilidades, justiça. 

compcttncia eoruiderando os princípios bAsicos da 1111ivcrsalidadc 

cquidadc e integralidade de assisten<:ia alllide. 

• ORGANIZAÇÃO CURRICULAR: 

O curso foi conc:d>ido no formato modular com IV 

módulos, constitufdus por componentes curriculara. orpnizados 

por competencias, habilidades e baltS tccnoló&icas. 

Pls!rlbuk.lo Carga Hodri~ 

Módulo I .400. __ _ 

Módulo U 1611 

--
Módulo 111 

3 70 ------------~WL----_, 
Módulo IV , 70 

----------~~--~ --
Cargo Hor6ria 

f-------- - 1-1-400 
Est4ío: 

600 
TOla! da Carga Hor6ria: 2.000 h/o 

Ca[Jalrori~ 

Total carga hor6ria de aulas 1.400 

Total estAgio supervisionado 600 
- -. - ·--

TOla! geral do cuno 2.000 h/a 

M6dolg I Dúi<Q 

...--

BLOCO TEMÁTICO 
COMPONENTE CARGA 
CURRICULAR HORÁRIA 

--
Fundomento.s de Sailde 60 

- - Microbiologia e 
P&r11Sitologia 

60 

• Comunicaçlo vt rbal Psicologia Aplicada A 
e nlo verbal. Enfermagem 

60 
• Prin<;lpioo ~ticos, - - ·-· 

soeiocomunicativos 
• ~)acionai. 

Ponugues lnllnlmental 40 

• Clrgllllizaçlo do -- -·- -· 
lnformitica Básica-

processo de trabalho Windows, Word, 60 
em saúde. Excel. 

r- - -
Anatomia c Fisiologia 120 
Humana -
Total dt carga he>rVia 400 h/a 

L- -

Módulo 11- ldnct!nç91 

- .. . __ 
BLOCO COMPONENTE CARGA 

TEMÁTICO CURRICULAR IIORÁRIA 

--·. 
• Organizaçio do EnfcnnallCI!I em Saúdc 120 processo de Pllblica 

trabalho em saúde. r-:-- _ , -
• O<JIIIiz.açAD de Ética c Ltsisloçlo em 40 

pnx;nso de Enfennagern 
- -- .. 
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Enferm~~Stm em 
NctwOpsiquiwla e 60 
Saúde Mental i 

- ·· -
Nutriç!o e Diecetica 40 

-·· 
lntroduç!o i 100 Enfermagem --

•. Tocai de carphoriria 360h/a 
-·· 

Módylg 111 EspreiOcM 

,.-- BLOCO COMI'ONENTE CARGA 
TEMÁTIÇ9 CURRICULAR HORÍ.RIA . Organizaçlo do 

processo de Processo em 100 trabalho em Enfcnnagcm 
enfermagem n 

• Assisltneia em 
Saüdc mental li 

• Eduaçlo para o Enfermagem Mldieal 70 
autoeuidado 

• Prcp11açloe - -
atompanh~~nento Enfcnnagcm em 
de exames e Ncuropsiquiatria c 60 
diagnóstico. SoúdeMentallll 

• Prestaçlo de ·- --~ 

primeiros socorros 
Enfcnnagem Cirúrgica • Assist~ncia a 70 

clientes/pacientes I 

em tratamento 
cllnioo I 

• Assisltncia a Enfermagem Materno 70 clicntcslpacicntcs Infantil I 
em tratamento 

EstAgio Supervisionado 200 

Tocai do c11ga horiria 570 h/a 
. . 

YR - I 

BLOCO COMPONENTE CARGA 
TEMÁTICO CURRICULAR HORÁRIA 

• Organizaçlo do 
processo de 
trabalho em Saúde 

• Educaçlo pila_ o Enfermagem Médica U 70 
autocuidado 

• Preparaçlo e 
acomponhamcnto 
de exames e 
diagnóstico. 

. 
• Assistlncia a 

clientes/pacientes Enfcnnagcm Çirürgica 70 em tratamento 1\ 
clinico li 

• Assistência a ·. 
cl i<ntcslpacicntcs 
em ltltamcnto 
cirúrgioo li 

• Assistência li . 
criança ao Enfcnnagcm Matemo 70 
ndolcscontc c a Infantil! 
n10lhcr li 

• Assist~ncio a 
---- -

Administraçao em 60 Enfermagem 

~ ·- -
Est*&io 400 

1--
Supervisionado: 

Total de carga hor6rla: 670 hla 

• CRili:RIOS DE APROVEITAMENTO DE 
CO;\'IIF:CIIIfENTOS E EXJ'ERitNCIAS ANTI:RIORIS 

Conforme dispO<: o art . 41 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educaçlo Nncional n' 9.394196, e art. l i da Resoluçlo n' 04199-

CNFJCEB. Rosolufiu 06S/OI-CEEIAI', os conheCimentos e 

compct~ncias adquiridas pelos alunos serlo objeto de anliaçlo para 

fins de aptoveitamento desde que relacionados com o perfil 

profissional de concluslo do curso. 

O requerimento de aproveitamento de oonhcc:imcnto_ e 

expcrienciu deverá ser solicitado em tempo hibil antes do inicio 

dos módulos, quando será designada a Banca cuminadora que 

onalisatt e avallart os documentos apresentados. 

Os Rsullados obtidos comporto os prontu*rios do aluno 

juntamen~ com demais comprovantes. 

• CRITÉRIOS DE A VALIAÇÀO 

A avDiiaçlo será oontlnua e cumulativa. onde 

prepondcr11lo os aspedOS qualitarivos sobR os quantilalivos. 

Os inslnlmentos de avaliaçlo conduziria A constataçlo 
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dcs compcttncias adquiridas pelos alunos. 

Seri oonsidcrado aprovado o aluno que alcançar nota 

igual oo superior a 7,0 (se~) pontM em cada componente cunicular 

e obtiver a frequtncia igual ou superior a 7Wo, por componen~ 

curricular. Caso contrario deveri Rfazcr o módulo. 

• INSTALAÇÕES E t:QUIPAMENTOS 

O Centro aptescnla espaço fisioo amplo, climatizado c 

adequado ao desalvolvimento das atividades. 

O laboratório de Anllomia e Fisiologin encontra-se 

eslnlturado c equipado, permitindo o pleno aprendizado. Um espaço 

flsico está destinado ao Laboratório de Prilica de Enfcnnagern. 

• PESSOAL TÉCNICO E DOCENTE 

Os quadros administrativM, iláiitó"c docenles, atendem 

is exi&tncia legais conforme atestam as cópia das baJ>ilitaçllcs 

contidas no pcoocsso c o disposto no parecer ttcnico do 

COREN/AP. 

• CERTIFICADO E DIPLOMA 

Ao discente que concluir o Curso T6cnico em 

t:nferm...., será expedido o Diploma. com validade nacional. no 

qual devcri oontcr ilcgislaçlo pertinente assim como o Rgislro no 

Cadastro Nacional de CuiSOS Ttcnicos do MEC. 

No histórico deveri constar a oompetencias R:feridas no 

perfil profissional de ooncluslo de cuno. 

111 - VOTO DA RELATORA: 

Diante do exposto e da anélisc feita dos autos 

processuais, recomendamos a aprovaçlo do Plano de Cuno bc_m 

çomo a Autorizaçlo de Funciorwncnto do Cu110 Ttcnico em 

Enfennqem a ser ministrado pelo Centro de Educaçlo Profissional 

Gruid• Reis de s-a. recomendando que att o final do I' módulo, . 

o l..ab<nlório de Prática de Enfc~ esteja em pleno 

funcionamento, oonforme orienta o COREN/AP. 

Após o decurso de OS (cinco) anos o Centro deverâ 

pleitear a rcnovaçlo deste ato em att 60 diiiS antes de esgotado o 

referido pruo conforme Resoluçlo n' 06SIOI-<::EEIAP. 

Ê nosso parecer. 

MacaP'-AP, 06 de abril de 2009. 

IV - DECISÃO DA CÂMARA: 

A Clmara de Ed~ Profissional e Educaçllo Superior 

aprova este Parc:cu em oonfonnidade eom o v01o da Relatora. 

MacapA. saio de rwniOCS de c4mara 'Prof. Reinaldo 

Mauricio Goubcrt D.amascono•, em 07 de abril de 2009. 

Ctlia Lúcia de Oliveira Coutinho 

Heloisa Helena FiguciR:do Pcn:ira 

lvanci Magno de Oliveira 

Maria Nevei G~ de Lima 

Zuila de Carvalho Flexa 

V- DECISÃO DO PLENÁRIO: 

o Conselho Estadual de Educ:açlo, em seSSIO· plena, 

real izada 11C$1a data, decidiu acompanhar o ~oto da Clmara de 

EducaçiO Profissional e Educaçlo Superior, nos termos do voto da 

Relatora. 

MataJ>', sala de Runillcs plcn6rias "Prof. MArio Quirino 

da Silva• c:m 08 de abril de 2009. 

Almiro Alves de Abreu 

Célia Lúcia de Oliveira Coutinho 

Conceiçlo Conta Medeiros 

lvanci Magno de Oliveira 

M11ia Jost Pinheiro NobR 

Maria Luzia Santos de Moraes 

Maria Neuei Góes de Lima 

Maria Vitória da Costa Chagas 

Redmilson Anselmo Nobre 

Rui Sebastilo Cruz Morat1 

Zuil• de Cvvalho Flexa 
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(setrap J 
Rodolfo Fernandes da Silva Torres 

PORTARIA N' 050109-St.'TRAP 

A CHEFE DE GABL'iETE DA 
SECRETARIA DE TRANSPORTES DO F.STADO DO A.\IAPÁ, 
no uso de suas atribuiçllcs que lhe slo conferidas pelo Decreto n.• 
2SSO, de 04/06107 c Portaria n• 069/08-S.t.TRAI', 

RESOt VE: 
AM. 1" - DESIGNAR os Servidores abaixo 

"''""ionados, para viajarem da Sede de suus lllribuiçllcs Macapá/AP. 
~~~ o MunicJpio de Mazq&o, com o objetivo de Executar Serviços de 
Travessia da Balsa- 41 7, sobre o Rio Matapi, no perlodo de OI a 
10103109. 
SERGIO CARLOS M. SILVA 
ANTONIO GOMES DE Ol.IVE!RA. 
LUIZ ALBERTO S. DE JESUS 
EDIVALDO JOSÉ C. PANTOJA 
MANOEL PEDRO V. DE SIQUEIRA 
LUCAS VILHENA BATISTA 
ADIELSON BELEM BRITO 
LU17. HELENO DA R RJBJ:IRO 
ROBERTO SERGIO RAMOS SILVA 
JOSÍ:: GUILHERME DAS!LVACRUZ 
OLIVIO GONSAL VES DOS SANTOS 
F.Ll DE ALMI::IDA 
uESINALDO FERRF.IRA DOS SANTOS 
FRANCISCO PICANÇO FI.EXA 

contrário. 

Ag. Transp. Maritimo 
Au.•.Scrv. Fluviais 
Vigia 

Ag. Transp. Marilimi\
Ag. Transp.Maritimo 
Ag. Transp.Maritimo 
Ag. Transp. Maritimo 
Ag. Transp. Marítimo 

Ag.Ativ.Maritima 
MesltC Fluvial 

Ag.Transp. Maritimo 
Ag.Transp. Marítimo 
As.Tran•p. Marítimo 
Cozinheiro de Bordo 

Agente de Ponaria 
disposiçllcs em JOSE DA c~e:,-~. 

'p 21109 

C SSI~iWí~~~~ 
FE Dlj..G:~~t&;E;J'~· 

POKTARL4 N' 051109-SETRAP 

A CREFE DE GABINETE DA 
SECRET ARL-\ DE TRANSPORTES DO ESTADO DO A~IAP.Í, 
no uso de SlW atribuiç!ld que lhe siO conferidas pelo Decreto n.' 
2SSO, de 04106/07 c Portaria n• 069/0A-SETRAP, · 

RESOLVE: 
Art. I' - DESIGNAR os Servidores abaixo 

RlacionadM, para viajamn da Sede de suas llltibuiçllcs Moc:apWAP, 
até o Municfpio de M11aglo, com o objetivo de executarem serviços 
de Travessia da Bal.a- 434, sobR o Rio VIl• Nova, no pcrio<lo de OI 
a IO/OJI09. 

Ag. de Ponaria 
Mesltt · 
Ag.Transp.Maritimo 
Atlllico 
Vigia 
1\g. Transp.Maritimo 
AttiftC< 

Ag. Transp. Maritimo 
Ag. Transp. Maritimo 
Ag. Transp. Maritima 
Ag. TroUtsp. Marítimo 
Comandao~ de Navio 

Agente de Ponftlia 
Ag. Transp.Maritimo 
Ag.Transp. Marítimo 

· sposi em contrario. 

PORTARIA N 0~2109-SETitAP 

A CHEFE DE GAB~ETE DA 
SECRETARIA DE TRAI\SPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no uso de suas llribuiçllcs que lhe slo cont<ridas pelo Decreto n.• 
2550, de 04/06/07 e Purtaria n• 069/08-SETRAP, 

RESOLVE: 
Art. I' - DESIGNAR os Servidores abaixo 

relacionados, para viajartm da Sede de sues lltibuiçllcs Macapi/AP, 
até a Locllidadc de Bailiquc:, com o objetivo de Executan:m Setviços 
de Apoio AIJM Anaconda, no pcriodo de OI a ICWJI09. 
BENEDITO DE LIMA GOMES AI-Transp. Marítimo 
PEDRO ASSIS DA S. A VELAR Vi&ia • 
RAIMUNOO PORTAL RODRIGUES A&-Transp. Maritimo 
RIVALDO FERRF.CRA Vigi 

' ·Revogam osiçOcs em contrário. 

PORTARIA I\ OSJJD9..SETRAP 

A CHEFE DE GAB~ETE DA 
SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTAJXt.bo AMAPÁ, 
no uso de suas atribuiçllcs que lhe slo conferidas pela Decreto n.• 
2SSO, de 04/06107 c Portaria n' . 069/08-SETRAP, 

RESOLVE: 

, Art. 1" - DESIGNAR os Setvidorc:s abaixo 
relacionados, paro viajmm da Sede de suas llltibuiçllcs Macop&'AP, 
att o Municlpio de Mazagao, com n objcti\'O de Exec:utar Setviços de 
Travessia da Balsa - 417, sobR: o M11opl, no periodo de 16 a 
25103109. 
SEROIO CARLOS M. SILVA Ag. Transp.Marilinlo 
ANTONIO GOMES DE OLIVIliRA Awc. Serv. Fluviais 
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LU17. ALBERTO S. DE JESUS AJ. Trmsp. Maritímo 
I:DIVALOO JOSE C. PANT01A Ag.Transp.Ma-itimo 
AOJELSON SELEM BRITO Aux. de Convts 
MANOEL PF.ORO V DE SIQUEIRA · A~.Transp.Miritimo 
LUCAS VILHENA DATIST A 1\c. Transp.Maritimo 
LU17. HELENO DA R. RIBEIRO AJ. Transp.M~ritimo 
FRANCISCO PICANçO FUXA Cozinheiro 
JOSE GUILHERME DA S. CRUZ Meslrc Flttvial 
ROBERTO SI:RGIO R. SU. V A A&.Transp.Maritimo 
EU DE AL.\fElDA Ag. Trmsp.Maritimo 
OLIVIO GONSAL VES DOS SANTOS A&. Trwp. Marllimu 
GESINALDO FERJU::IRA DOS SANTOA Aa.Transp. Marltimo 
RAIM PORTAL RODRIGUES A&.Tran•p.Miritimo 
PEDRO SS . O S. AVIlLAR Vi&ia 

içGcs 

PORT .utiA N" OSUII9-SETRAP 

A CHEFE DE GABL'IETE DA 
SECRETARIA DE TRAl'fSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no uso de suas llribui90cs q~~e lllc slo cooferidas pelo Decreto n. • 
2SSO, de 04106107 c Portaria n• 069108-SETRAP, 

RESOLVE: 

Art. 1• - Dnlpu 01 Servidores abaixo 
rellciClllaCIOI, pn viajlrem da Sede de suas lllribuiçGcs MICapá!AP, 
lli o Mu.idpio de Macuelo. com o objcú•-o de cxcart.wem serviços 
de T IIIVaSia da Baha - 04, sobn: o Rio VIII No.1, no pc:riodu de I' 
• 15/8J.oW9. 
JOSÉ LUC!VAL LOBA TO 
FRANCISCO BELEM BRITO 
JOSE RAIMUNDO O, FURTADO 
MANOEL MARQUES MACHADO 
LUZIAM MAGNO PIRIS 
ÔJONISIO COUTINHO FI!RREIRA 
MARIO COUTO nt.HO 
JOAQUIM DA S. MONTENEGRO 
JEAN EUAS L. DE SOUZA 
RUIDINALOO LOPES DOS SANTOS 
DIDEXSON BI:LEM BRITO 
RAIMUNDO DE OLNEIRA GLl:OES 
I.OURENÇO DE A. LIRA 
RIVAI.OOSILVA FERREIRA 
JOAOBATISTAG CoUTO 
BANEDITO D MES 

- R 

Ag. Trw~.<p. Mllftimo 
Mos1re 
Aa. de Pon11ia 
Artifice 
v.p 

4 Transp.MMicimo 
A&.Transp. Marltimo 

Anlficc 
Aa. Tnnsp.Mirilimo 
Aa. TllllSp.Miritimo 
AJ. T 1111sp.Mirilimo 

Atente de Ponarie 
~de Navio 

ViJia 
A&.Trmsp.Maritimo 
AJ. Trusp.Miritimo 
i em COII!ririo. 

PORT AlUA N" 1S5109-S!'IltAP 

A CHEFA DE· GABINETE DA SP.CR.ETÁJUA DE 
TRANSPORn:s DO ESTADO DO' AMAPÁ. no uso das 
llribuiç<'lcs que lhH slo COilfcridao pelo O.c:te1o n.• 2SSO, de 04106107 
• Ponari.o n• 069101.SETRAP, • 

RESOLVE: 
Art. 1•- Dnicur o Servidor ~RLVCIO COSTA 

DE .UEVEDO, Aacnte de PoNria, que viljou da Sede de swos 
atribuições Macapi/AP, 11t os Muruclpios de Oiapoque e l.anonjal do 
Jari • com o 'divo reali2ar serviços de rnanulençlo nas maquinas e 
equip S retaril, DO~ de OU 1 

am-seasd· ;çe.. 

PORT.utiA N• ~~ETRAI' 

A CHEfE DE GABINETE DA 
SECRETARIA DE TRA.'ISPOkfESDO f.WADODOA\IAPÁ 
no uso de suas atribulQOcs que lhe Slo conkri4as pdo n..;,...o n.; 
2SSO, de 04106107 e l'o!Wia n' 06IWI.SE11!AP, 

REt~OLVE: 

Art. t• - Daiz•r os scrvidon:s CARLOS 
AUGUSTO DE ALMEIDA UMA, Ccnundantc de ACJOimC 
fLORlANO RAJIELO .DE OUVI:IRA, Cornandarlu de Aoronave 
, pare vrajamn da Stde de suas airibuiç&s MICII*'AP. lli a cidade 
de lldtm-PA, com o objoli•o de coadltzir a Acronavo Baadeirantc 
PP-EIX. a dis içao do Governador c Comitiva , 110 pcrlodo de N 
IOJIUI09. 

PORTARIA N" 0571V9-SETRAP 

A CHEFE DE GABINETE DA 
SEOlETAIUA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no uso de suas llribuiç6es que lht slo c:onfçridas pelo ~ n. • 
2~SO, de 0410612007 e Putaria rf 069/01-SETIVrP, 

RESOL\fE: 

Art. 1• - O.Jiaaar os Scrvidon:s abaixo 
rdocionedos, pn viajarem da Sede de siiiS llribuiçOes Macag6fAP, 
11t os Municlpi01 do l.ar111jal do Jllf c Oiapoque, com o 'olljc:tivo de_ 
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exccwrcm ICIViços rellcior*os a mnnençlo dós equ~ de 
construçlo c COIISCfVaçla de estrldas, no pc:r1odo de 09 • IIIOlM. 

- CariOI Auc- de À Piütlro Ch.da Ativ. Conlrole e Manut. de 
Equip. 
- LIIIICarteedos S... Aladda ~ 

PÓRT ARJA N" om09-SETRAP 

A CHEFF. DE G.UJNETE · DA 
SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO A\tAPÁ, 
no uso d. llribuiçGcs que lhes siO C()llferida$ pelo Decreto n.• 2SSO, 
de 0410612007 e Pon11ia n" ~I.SETRAP, . 

R!.SOLVE: • 
Art. t• - Daipar o Sorvidor JOSt 

AlSREOO BRITO 1101'ELH0, Cllofc da OivisiO de Produçto 
lr><klsuial, CDS-42 , s-a viajar da Sede de IIIIS alribuiÇ(Ios 
Mar:apWAP, llt os Mullielpi01 de ~ c Porto Grande, com o 
objotiro de realizar superWio dós serviços de pavimo:nboçlo asllltica 
, no pc:rlodo de 16 a 2110.1m09. 

Art 2• 
em r 

PORTMUA ~ owet.SETRAP 

A CIIEFE DE CüiNI:l'E DA SECRETARIA DE 
TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso du 
llribuiç<'lcs que lba slo coaferidu pelo Dcaeto n.• 2SSO, de 
04106107 e Por1aria n• 069.1li.SETRAP, 

RESOI. VE: 

An. 1•- Dailur u Sctvidm JONNY CAMBRAIA 
GOMES, R.csp. Cont. de 1'roduçAo-CDS- OI, Pllll vio,jar da Sede de 
wa atribuiç<'lcs Macap&IAP, lllé os Moniclpios de Oiapoque • 
l.allllj.l do Jari , com o objoLivo de Fdcaliur ICtYiço& de 
pav' asflltico , no pc:rlodo de :Zh li/U'lG09, 

PORTAiliA N"MIIIt-Sr.TRAP 

A CHEFE DE GABII\'ETE DA SF.CRET.utiA 
DE TRAI\SPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ. no liSO de Slllll 

atribWçiles que lhe slo cor~fcridas pelo Decreto n.• 2550, de 
04106/2007 c l'orlaria rf 069/08-SETRAP, 

RESOLVE: 
Art. 1• - Dalpar o Servidor J0.\0 

TÁVOR.4 DA SIJ.VA, A&lmJio Administrativo- CDI.02, pn vÇir 
da Sodc de suu atribuiçOes Maapi/AP, IIIé 01 Municlpios de Cutias c 
l'rKwba, com o objcúvo de Rcalila AGpCtYislo de obn5 de 
pavi de a JUil009. 

J• em 

PORTARIA N• 061.'19-SETRAP 

A CHEFE DE GABI:'olnt: DA 
SECRl.'TAIUA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, 
DO uso d. llriboriçGcs que lhes slo conferidas pelo Do:atto n.• 2SSO, 
de ~7c~o·~sETRAP . 

RESOLVE: 
Art. 1• - Dalpar o Servidor UJCJNALDO 

WllSO:'ol C DA SILVA, Opmdor de Miquinas Pesadas, pn viaj11 
da Sede de suu atribuiçllcs Macap6/AP, 111! o Municlpio de 
Oiapoque, com o objotivo de rulizar scrv~ de pavimoniiÇio 
asfalf lodo de 16a 

Art 2• 
em 

PORTARIA !'i• t6JID9.SETRAP 

A CHEFE DE C.UINETE DA SECRETARIA DE 
TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso do.< 
llribuiç<'lcs que lia slo cooúcridas pelo Decreto n.• 2SSO, de 
041<W2007 c Porlaria n" 069AIS-SETRAP , 

RESOLVF.: 
Art. 1• - DciJaau o Servidor SEBASTIÃO COSTA 

DE MA TOS, Operador de MiquiDas Pesadas, para viajar da Sede de 
..as llribuiÇ(Ios Macar*'AP, lllé o Municlpio de Oiapoque. com o 
objdivo de Roali,. Serviçao de l'aviJncrrtaçlo asfilticl, no perfodo 

de " • l5/tJilOt9, 
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PORTARIA N" OW09.SETRAP 

A CHEFE DE GABINF.TE DA .SECRETARIA DE 
TRA.'ISPORTtS DO ESTADO DO A~PÁ, no uso das 
aDibuiçOes que lhes siO conr.ridas pelo· Decreto n.• 2SSO, de 
~c Portaria n• 069.u-sETRAP, 

Rt.:SOLVE: 

Art. 1•- Dnicur o Servidor OSMARI!'iO NEVES 
DA CUNHA, Auxiliar Oporacional de Serviços Dlvusus, para •·iajar 
da Sede de suas auib~ Macapi/AP, Ilt o Municlpio de l.annjal 
do Jlri , com o objetivo de Realizar Serviço• de pa>iliiCilliiÇio 
asfiltiea, oo pcrlodo de 11 a :lG.1131l009. 

PORTARIA N" "-W9-S.ETRAP 

A CHEFE DE GABJF.l'oiETE DA SECIU:fARIA DE 
TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, no u.V~ das 
auibuiç<'lcs que lhes do conferidas pelo Dectdo n.• 2SSO, de 
0410612007 e Portaria n•. 069/0B.SETRAP. 

RESOLVE: 
Art. t•- DESICI\AR o Servidor JOSt 8ARIIOSA 

DOS SANTQS, Motaista para viajar da Sede de suas llribuiç<'lcs 
~AP, 111! 01 Muniçlpios de l'llrto GrWidc c CUlias do Araaolri, 
com o · · vo de di apoio as equipes de manUicnçlo de campo ao 
lonso R- , no pcrlodo de 82 I lll8lll009. 

~ . •. k "sposi 

PORTARIA~ ~ETitAP 

A CHEFE DE GABL'IIETE DA 
su:R..ET.utiA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO A.\IAPÁ, 
DO 1100 de - llribuiç<'lcs que lllc s1n cooftridas pelo Decreto n. • 
2SSO, de 04.1l6I'2007 o ~ rf 069101-sETRAP, 

RESOLVE: 
Art. t• - Dtsipar o Savidcr MAI\OEL 

GILMAR DOS SMTOS, Motorim OfiCial, Plfl viajar da Sede de 
suas llribuiç<'lcs MacapUAP, 11i! 01 MlllliclpiOI de P. Grande, 
l'rlc:uube c "apoque , com o objcúvo de Conduzir Ttcnicos no 
veiculo ia, no pc:rlodo Ih 25/UI1009. 

r - em con1ririo. 

\>oRT.utiA N" 067J09-SETRAP 

A CHEFE DE GAIINETE DA 
SECRETARIA DF. TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no uso de suas llribuiç<'lcs que IJoe siO corofctidu pelo Deacto n." 
2SSO, de ri4106n.007, 

RESOLVE: 
Art. 1• • Dnlaur o Servidor DARLAN 

Cl'NHA FERREIRA, Rcsp. pela Atividades de Conlrole de 
Sllplimcn11YDEPJ-cOJ.02 , pn viajll da Sede de suas au~ 
M~AI'. 111! o Muolápio de Oiap:lque, com o objetivo de reali:zsw 
C!ltrcp de óleo diesel,para os serviços de pavimtnlaçlo , no perlodo 
de 17 1 

PORTARIA N" 06Ml9.SETRAP 

A CllEfE DE GABil'íETE DA SF.CRKTARIA 
DE TRA."lSPORTES DO FSTADO DO AMAI'Á, no uso das 
llribuiçOes que lia do conferidas pelo Dccroto n." 2550, de 
041(W2007 e Ponaria n• 069108-SETRAP, 

RESOLVE: 

Art. t• - O..i&nar os Scrvidun:s abaixo 
relacionados, palll viaj110m da Sede de SIMS lllribuiÇ(Ios Maapà/AP, 
111! o Municlpio de LIIW\ial do lllli c Manú , com o objetivo de 
Orpni7.at, coonlealf, controla • fisça)izll o TQ(Uponc Rodoviário, 
no pcrlodo de Oh 11/0312009. 

Olcft da DTTR-CDS-02 
Cllofe Tem. Rodovwio-CDI-0"2 

Fiscal Rodovilrio 
Motorisla 

em COII!lário. 

PORTAiliA N" ~9109-SETRAP 

A CHUE Dt: GABINÉTE DA 
SECR.ETAiliA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO A~IAPÁ, 
no 1110 das llribuiçj!a que lhes s1o conCc:ridaa pelo Dccmo n• 2SSO, 
de N/0612007 c Ponaria n•. 069~8-SETRAP, 

RESOLVE: 
Art. 1• - Designar o Servidor PF.DRO 
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CAR..'I-10 DA SIL \'A • Fiscal Rodoviário, para ''i•jar da S<de de suns 
ólltibuições M:1Copfl.'AP, 3IC o Município de Ca!çoene . com o 
objcti\'O de liscali:tar o sistema intcnnunicipal de Transporte. 110 

P<rlodo de lO a t• 

em contrário. 

PORTARIA N' 070109-SF.TRAP 

A CHEFE DE GABDIETF. DA 
SECRETAIUA DE TRAXSPORTES no ESTADO DO AMAPÁ, 
no uso d"' atrrburÇões que lhes sAo contcridas pelo Decreto n.• 2550, 
de CJ.I/0612007 c Portaria n•. 069/08-SETRAP, 

RESOLVE: 

Art. I ' - Designar o Servidor ELIONAE B. 
COF.I.IIO , Fiscal Rodoviirio, para viajar da Sede de suas atribuições 
Macapi.IAI', 31c o Municlpio de Amap6, com o objetivo de lis.: :alizar 
o sistema intcnnunicipal de Tronsporle, no Período de lO a 12103/09. 

ri. 2' - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

PORTARL\ N' 071/09-SETR:\P 

A CHHE DE GABINETE DA 
SECRETARIA DE TRAI\SPORTES DO E~TADO DO 
AMAPA, no uso de suas atribuiÇões que lhe sao conferidas pelo 
Decreto n • 2ll0, de 04/06/07 c Portaria n' . 069108-SI:TRAP 

RESOL \'E: , 
Art. I'· DeSiinar os servidon:s SF.IIASTIÀO AMADEU DA 
SILVA FAVA CitO, Chefe dn DITF - CDS-02 c JUR..\NDIR 
ALEXANDRE DE All<\UJO FILHO, Motorista Ofic ial , para 
viajar da Sede de !llll~ otribuiçôcs MocapA'AP, at.é o Município de 
Larmjal do Jnrt, com o objetivo de normalizar o< horários c turma de 
operação da fmy-hont 417, no período de 11 a U/03109. 

PORTARIA N' 073109-SF.TRAP 

.\ C.lfEFE DE GABISETE DA 
SECRETARIA DE TRAI\SPOR1TS DO ESTADO DO AMAPÁ 
no uso de >Uas atrihuições que lhe sJu conferidas pelo Decrao n.; 
2550, de 04/06107 c Portaria n• 069108-SETRAP, 

R ES OLVE: 
os sen·idores CARLOS 

PORTARIA N 07.1109~~ETRAP 

A CIIEFE DF. GABINETE DA SECRETARIA 
DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DiTADO DO AMAPÁ, no 
u.so de suas atribuições que lhe slo conferidas pelo Oecr<;to n.• 2550, de 
04/06101 e Portari3 n '069108-SF.TRAP , 

RESOLVE: 
Art. t• - Homolocar o deslocnn>cnto dos 

Servidores VITOR JOSt :1-IOREIRA DOS SAl\TOS, Chefe da 
Unidade rk Operações da DITRAER-<.:DS-01 c FRANCISCO 
JORGE FERREIRA BARROS, Comandante de Aeronave, para 
viajarem da Sede de suo.• atrihuiçôcs Maeapâ/AP, ate a cidade de 
Monte J.)ourado • PA. oom o objtli~o de cooduz.in:m a aeronave: pp. 
EtX-llan~r te, a disposiçAo Governador do Jistado, no perlodo 
de 081031U • 

rt. 2"-Rcv C 
•• • F. 

Autarquias Est(lduais 
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r"'uipe de PregJo 

!YISO PE AD!AMENTQ 

A Pre.I<Uotia do o INSTmrTO DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL DO AMAPÁ-RIJRAP, por lnter.,tdio desta Prqoclra, 

deslcnoda p<lo Portaria n•, 054-{;AB/RIJRAP, toraa público, 

para coall<dmento dos loteressados que, flca ADIADA a data do 

PREGÃO na FORMA PRESENCIAL N'. 002109-Rl!RAP, para o 

dia no 0610512009, no mumo horirlo e loul, objttivando a 

coatrataçlo de rmprn• especlollr.Ado em fornecimeoto de 

!IIAIERIAIS Pt EXP.~ para atender o Instituto de 

Desenvolrinreato Rural do Amapi - RIJRAP, no ucrdclo de 

1009, co.Conae dtscritos nos Aonos do prrsente tdital, por 

motivo de euorprlmuro dt prazo da ultima publi<açAo oo Diirlo 

Oficial do tstodo. 

Maeap4-AP,l0 de Abril de 2009. 

Equipe de PregAo 

AVISO DE AP!AMENTQ 

WGÃO, NA FORMA I'.RESENCIAL N", 00J/l009·RURAP 

A Pruldfncla do o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL DO AMAPÁ-RURAP, por iotellMdio desta Prqoclro, 

deal&oada ptla Portario o•. 854-{;AB/RURAP, toraa público, 

para coobecimuto dos lotertwdos qoe, nu ADIADA 1 dota do 

PREGÃO u FORMA PR.ESEI\CIAL N'. 003109-RURAP, para o 

dia oo 071051200,, ao Dtsaro korirlo e loc:ot, ob)etivaodo 1 

roatratlfiO ~e emprtsa tsptdalludo til foroetlmtnto de l'aeru 

e seru Krvlços torrdotos (boiiOcu•uto, aliabamtato t 

c.omboaem), para otender o lutituto de Destnvolvimcnto Rural 

do A11api - RURAP, oo ntrddo ck 2009, roofon11c dtseritos 

aos Annoo do presenlt <dltal, por motivo de eumprimtotn de 

prazo da ultl•a publl<a~lo DO Dlirio Oficio I do E•tado. 

Macapi-AP, lO de Abril de 2009. 

EQUIPE DE PREGÃO 

AY!SODE I.ICJTACÃQ 

WGÀO NA FORMA PRESENCIAL N" 004!l002·RURA~ 

A Praidhela elo o INSTITUTO DE DESENVOL\'IML'IITO 

RURAL DO AMAfÁ, por latermtdio desta l'rqocira t 

pr:ctickale ela CPURURAP, dttig11da pela Portaria n•, 

054/l009-\JP/COAFVRURAP, torna p'blico, para coabecimeoto 

dos loltrtSUdoe que, u doia t boririo abai1o iodicados, fori 

rtalizar llcitaçlo, u IBodalldack PREGÃO, na forma 

P~ESENCIAL. 'tipo MELHOR t MENOR PREÇO, em KSSio 

pública, qut Jeri r<aido pdl Ld L' 10.520, ck 17.07.2002, pelo 

D«rtto a•. 3.555, ck 08.08.2000, toDI suu rnptctivas alteraç6ts 

e, 1ubtidiariuocate, pela Lei n•. 8M6, dt 21.06.1993 e Lei 

Compltlltollr a•. I~ 

.llJiri};I2; Aqulsiçlo de MAJERIAL DE COPA. E COZINH....A...& 

~~ROS AL!MENJICJQS paro ateodtr o lnsrltulo de 

DtltovolvtDI<nto Rural do Amap4 - RURAP, no utrcieio de 

2009, cooforme Termo ck Reftrfacia - Aouo I do <ditai. 

DATA: 1110512009 
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!lQBAmQ: 09b30mlnh (boririo de BruOio). 

~: hutitu to de Destnvot•·lmeato Rural do Amap4, sito l Br 

156, km &2, S1o Uzaro, oa Silo da CPL do RtJRAP. 

EQUIPE DE PREGÃO 

AviSO DE LICITA CÃO 

WGÀO NA fORMA_~!lJ.SENCIAL. N', 005/2009-RURAP 

A Prtsidfucia do o ll'iSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL DO AMAPÁ, por lotrn11fdio dato Pre&ocira e 

praldtafe do CPURUR..<\1', daian•da pda Portaria n•. 

05412009-UI'ICOAFIIRURAP, torna p6blleo, para conbtclllltato 

dos ioteressadoa que, •• doto c •onrlo aballo lodlcad05, fali 

rullt.ar llcl(lflo, u modalidade PREGÃO, na for•• 

PRESENCIAL, tipo MELHOR t MENOR PREÇO, em mslo 

públiu, que •er' rqida pela Ld o.• 10.520, d< 17.07.2001, peJo 

Decreto n•. 3.555, de 08.118.1000, rom suu rapetüvas alteraçOu 

e, ouboidiariamtnle, pelo Lei n•. 8.666, de 21.06,1993 < L<i 

Complementllr n•. 123/06, 

Ql!,IJ;Tih Aquislçio de SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

para atender o Instituto ck Dt~tnvolvimcoto Rural do Amap• -

RURAP, no exercido de 1009, ronforme Ter•o dt Rcferbâa -

Aano I do <dil.ll. 

DATA: l lJ0512009 

H.!l.I!.ÃIUQ: 091o30•io• (bor'rio de Brasr1ia). 

!:QÇAJ.,: hudtllto de Deseavolvtmeato Rural do Amap.i, sito l Br 

156, 1u11 02, SAo uuro, u Sala ela crL do RURAr 

(pescap ) 
José dos Santos Oliveira 

PORTARIA N'.028/20091PESCAP 

O DIRETOR PRESIDeNTE DA AGENCIA DE PESCA DO 
AMAPA, no uso das atribuir;Oes que lhe sJo conferidas pela Lei 
n' 611 de 11 de julho de 2001 e Art.36 do Estatuto da 
Entidade, aprovado pelo Daereto n• 0134 de 07 de janeiro de 
2003 e atendendo ao Merno N' 010/2009-
NATICATEIPESCAP. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor JOS~ MARIA SOUZA 
RODRIGUES, Gerente da Núcleo de Assistência 
Técnloa/GNTNCA TE, que viajou de Macapá sede de suas 
a tividades ao Munlcfplo de Porto Grande, no dia 24/03/2009, 
onde foi com o objetivo de participar de reunião com 
pescadores na CoiOnla Z-16 de Porto Grande. 

Dê-se clência , cumprHe e publique-se. 

Macapá -AP, 13/~:;+.Chelra 
Direlor Presidente 

PORTARIA N" 0291200S/PESCAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGENCIA DE PESCA DO 
AMAPA, no uso das altibulçOes que lle sáo conferidas pela lei 
n' 611 de 11 de julho de 2001 e Art.36 do Eslaluto da 
Entidade, aprovado pelo Decreto n• 0134 de 07 de janeiro de 
2003 e atendendo ao Me mo N' 011/2009/CA TEIPESCAP. 
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RESOLVE: 

H~mologar o d~loamanto do servidor FRANCISCO 
I"'ERE'IPA CJINAFISTULA. Coordenador de Assistência 
Tr co . , e f>lr.nslo Pesqueira e Aqulcola 'PESCAP, que viajou 
d~ '-' l'.ar-1 >ede de suas atividades ao Mun/cfpio de Porto 
Gran-~.~ . no dia 2410312009, onde foi com o objetivo de 
r.~II IC,.H r C". reu·i~o com pescadores na C:o/Onla Z-16 de Porto 
<;r ande. 

D~·ce ·:6ncla . cumpra-se e publique-a&. 

l.hc~~:i- AP, 13/04.'2009. 

-..J.d ri;, ' 
Josê doaiS'a~~OttVeira 

Diretor Presidente 

PORTAR tA N' 030/2009/PESCAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGENCIA DE PESCA DO 
AMAPA, no uso das atribuições que lhe ato conferidas pela let 
n• 61 1 de 11 de julho de 2001 e Art.36 do Estatuto da 
Entidade, aprovado pelo Decreto n• 0134 de 07 de janeiro de 
2003 e atendendo ao Memo N" 
003120011/GNDRICA TEIPESCAP. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do aervidOf Klellaon do 
Nascimento Rocha, GereniAI do Núcleo de Desenvolvimento 
RegionaVPESCAP. Código- FGS-2, que viajou de Macapj 
sede de suas atividade$ ao Munlclplo de Santa~. no dia 
21/0312009, onde foi com o objetivo de participar do reunõao 
com os associados da Cooperativa Agro Extrativista do 
Assentamento do Piaçaca. 

06~ ciência . cumpra-se e publique-se. 

Macapá -I>J>, 13/0412009. 

Jos,:tQ'~ onveira 

Oiretor Presidente 

PORTARIA N". 029/20Di-UEAP 

O Reitor da Universidade do Estado do Amapi. 
no uso de suas atribuiçOes legais que lhe sAo conferidas pelo 
Decreto Estadual n•. 3638 de setembfo de 2007, bem como 
pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Art. 1• • Homologar o deslocamento das servidoras 
Jilcin,ia de Sousa D..,rte, Chefe da Unidade de Currículo e 
Disciplinas e Hayat Gulmarles Freire. Chefe da Divis~o de 
Pesquisa, que viajaram da sede de suas atribuições, com o 
objetivo de participarem da Reuniio de Trabalho sobre o 
Planejamento Ealtatégico de Fonmaçio Inicial cre 
Profneores da Educaçio Bislca-NIEC. ate a cidade de 
Brasflia-DF, no periodo de 04 a 06 de março de 2009. com 
Onus parcial. 12 

Publique-se. 

• ":"': ,!l r • 

~i-:an-- -- --~ ~ 
Cei.BM José Fu.rtado de Sousa J-~~or 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N" 02/200U>ETRANIAP 

DISPÕE SOBRE DOCUMENTAÇAO 
EXIGIDA PARA A LI8EIIAÇÃO DE 
VEÍCULOS APftEENOIDOS QUE 
ESTEJAM SOBRE A TITULARIOAOl 
DE PESSOA$ FALECIDAS. 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO 00 loJAAPÁ, no uso de suas 
alribuoçOes lega;., em especial o que determina o Artigo 35 
inciso VIII, do Oeaeto n• 2379 de OS de agosto de 1998, que 
regulamentou o Artigo 37 e seus parágrafos, da lei n• 0338 de 
16 de abri de 1997 e alterações. e, 
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CONSIDERANDO a necessidade de adoçao • 
de meios asseguradores da legalidade, lcgijimidade, 
moratidade, impessoalidade, e~ncia, rl$ura e transpart!ncia 
que veem pautarldo os atos de ges~o deste Departamento; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
reoulamenl~ acerca da documentaçjo a ser apresentada 
para liberaçio de veícufo apreendido que soja de propriodade 
de faleddo; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Nos casos de apreensão de veículos 
que estejam sob a titularidade de pessoas falecidas, devorao 
ser apresentados os seguintes documentos para que seja 
efetuada a sua liberaçio: 

1- Te""o de Inventariante; 
11 - Relaçio doa bens constantes do 

Inventário; 
111- Atestado de óbito; 
rv -Identidade do iwentariante; 
V - Comprovante de Residência ·do 

Inventariante. 

Parágrafo Único - Em casos de ausfncia do 
Termo de Inventariante, o veiculo pode(j, ainda, ser retrado 
por pessoa que comprove por meio de qualquer ou1ro 
doa.menlo vâli:fo e autêntico ser responNvel pela 
administraçao dos bens do de cll/u&. 

Art. 2" - lnexistirldo qualquer das hip61eses 
elencadas no artigo e paragrafo anterior, somente deverá ser 
lberado veiculo cadastrado em nome de pessoa falecida, por 
força de ato juldiclal cornpelente. 

M . 3" Observadas as suas 
particufar'idades, a liberaçao do veiculo sob titularidade de 
propriel~rio falecido, obedecera os ttAm~es administrativos 
necessérioa para tal fim, inclusive emolumenlos. 

Art. 4°- Esta lnstruÇio Norma~v erlnlrâ em 
Vigor na dala de sua publõcaçao, revogarldo-se disposiçOes 
contrárias. 

Trala~e o presente auco de pagamento de valores 

devidos a título de indenizaçAo A empresa DIGJMAQ 

INFORMÁTICA LTDA, lnmit• · ao OiPJ N.' 

34.941.9JOIOOOHI, no valor de RS 21.500,00 (vlnle e • • mil e 

qulaheotos ruio), referenle a Lonçlo de IO(du) máquina• 

lm_preuoru, •n• leuoloaia de i•prtsdo oktrofoCocrar., a 

lu«r e OJ (lrà) 1DIIIIifunciouis (Kaaatr, copiodora, 

lmpra10.-. e fu), para atolldrr u neeast.lacla do DETRAN· 

AP, nlolivo 10 periodo de 01 .. 1!2009 1 IS10312009. 

Caracteriza-se a iiMI•aiu~o dos >·alores supra 

mencionados a ~resa DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA., 

tendo em vista a IICCC$Sidade da continuidade na preslaçAo dos 

serviços e do objeto ser de fundamental importincia pera o 

desenvolvimento das atividades admÍniSinllivas deste 

Oepenamcnto de Trlnsilo, e, ainda, diante da dificuldade de 

concluslo, l época,. do competente procedimento l icitoiOrio. falo 

eSIC oconido no dia 1210212009, e homolopdo no dia 1&10212009 

(Prc&lo n• 00212009), só após o lbmino do CONTIL\ TO N.• 

00511008-DETRAN-AP, celebrado entre a empn:'sa DIGIMAQ 

INFORMÁTICA LTDA e o DETRAN-AP. Assim a soluçAo 

-mais oonvenienle, no momento do lérmino do contnto, foi a 

perman~ncia das máquinas impressoras no Departamento, que ji 

estavam instaledes e com suprimento de material rcpo&ráfico 
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disponlvcis para reposição e assistblcia t~cnica. A empresa se 

nuifcstou solicilando providências para o pa&&JilCIIIO das 

despesas no valor de RS 21.500,00 (vinlc c um mil c quinhentos 
reaJs}. -us- preços apresemaoos CSUIO compeuve1s com os 

pralicados no merendo local, o que ratifica os mcsnoos atno>'és das 

propostas a~ntadas pelas cmpn:sas liciUtntcs no processo 

Licitatório, oonfonnc os autos do Prcglo n• 00212009. Ademais a 

empresa manteve os rcquisilos legai.o <k rt&•laridolie fosa.l e 

loobillllfiiO jurldôao. 

A Douta Assessoria juridica, manifestou perecc< n.• 

!Uillfll!, fa>'Oiivd ao pagatll<'lllo a lltulo de mdenizaç:lo i 

empresa, pela prcstaç:lo dos. serviços, uma vez que a 

Administração nAo deve se prevalecer da atividade particular, sem 

a devida n:lribuição pecuniária. 

Por do:mdciro, verifica-se, nesse C3SO, que foram 

ac.ndidos todos os requisitos legais e faauais balizadorc:s da açlo 

adminislnliva em pauto, tais como: ..-actcrizlçlo da situaçto de 

necessidade de continuidade dos servi ços, a rado da escolha do 

executante e a justificativa do preço. Ótl oooclulmos que a 

conlralaçiO sub exame cnquaOt.se perfeitamente na hipótese <k 

indeni7AÇ3o, 1-ulpido •o Art. 60, § olale<~, ele on. 59, § úaico, 

da !AI Federal L • 8.66&'93 o olten&ç6n. 

Pelo exposto, pan salvaguardar os iatcn:sses da 

Admini51ração e demonstrada s hipólcsc incidente desta açJo. 

submetemos a preserue joutiflullva l superior aprcciaçlo e 

delibcraçio de Vossa E~celbtcia. ao mesmo l<mpo em que 

solicilamos a sua publicação na lmprens1 Oficial da Eslado do 

AmapA, para que se cumpra o disposco no 1111igo 26, da Lei de 

Li<:i~ c Contnolos em vigor, candiçlo de efic&:ia deste ato. 

Macapd·i\P, 13 de abril de 2009. 

Hehon Pontes da Costa 
Presidente 

Marysl~~lva Snbra 

Carl~~ Conia 
Membro Suplente 

Sociedades de Economia Mista 

. , : . .., . ~ 

(Caesa 
José Roberto Galvão 

IDITALDE CONVOCAÇÃO 

J 

O Conoollto de Acllnlnloln~o de COMPAA"HIA D! 
ÁCVA E ESCOTO DO AMAPÁ - CA1SA cao\'OC'I .. 

Scahont Adotllltu da Empresa a roonperr<er- il mmilo 
de AswmbNia Geral Onllúria, a ser realizada no dia 30 de 
ABRIL do 2009, ios IOb na tede da Comp•ahlo, loc:aiUada 
u Av. Eneslillo Borges, 222 - Conlro, ••"' cidade. do 
M.c1pi, 1 fim de delillr'ranm IIObrr a seguinte Ordem do 
Dia: 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁJUA 

A) Tomar as C.llls doe AdJnlnlltndorts, esamiloat, 
discutir o votar u Danolamçou Fioanotlns, 
P1 rrn l'ft do Co11101ho do Adralniltraçlo, do CODJelbo 
FiKal, d1 Audlroril Interna e da Allditori• Ertoma, 
nfere.aiiH ao eurddo loc.l. 

8) lle&er a. Membros do Coose•o de Administnç•o e 
Suplrnlts; 

q .Eirger os M<mbros do Co....U.o Fbul t SuplrDies; 

D) Elrgrr os Mtlllbros da Dirttaria, e 

1:) O que .W. houwr. 

M.api • AP,lO de abril de 10119. 
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(!DoER J,oDICIÁRI'DJ 

@bunal de Justiça do E~~~do .. ) 

Des. Dõglas Ev.angelista Ramos ____ -.J 

EXTRATO DO PRI.'IrEIRO TERMO AOONO AO CONTRATO 

PÚBUCO 
I · INSTRUMENTO PRINCII'AL: 
CON7RATO N' OA 1/2008-T_l/IP 
11 - PARTES DA AÇÃO CONTRAruAl: 
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DOAMA.PÁ 
CONTRATADA: VAlE VERDE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS lIDA. 
111 ·OQIETO · 
P•orrogor o vigência e o Odem de Serviço do Controlo 
Od l/2COB-7_l/IP até 13/04/2009; 
N -VI~NCIA: 
A vigéocic deste Conlroto !10'6 do ~r\'brca de 20()8 o 13 
!;!t_ob~1QQ2. conforme Ordem de Se/Viço, com validade e 
ekócio lego! após o publicoçõo do s.eu ex~olo no Diórlo Oficial 
de Esrodo, podendo >er prorrogado mediante lefmo aditivo, nos 
l<!lmo' pr;w.,tos no legisloçõo om vigor. 
V· FUNDAMENTO lEGA!: 
lei Complementar ,f 101, de 04 de maio de 2000; lei n• 4 .320, 
da 17 ce março de 1964: Lei ,o 8.666, de 2 1 de junho de 
1ÇQ3, e olreroções posleriore•; Clóusulo Tetceira, m 3 3 e 
Clóusdo Treze e Catorze do Coqr,roro n• 04 1 /2 
Mministrolivo n• 006839/ 2008-c:.r\\ 

Nv:Jeop&N', 27 de 1 eiro de 

EXTRATO DO QUINTO ADITIVO AO TERMO DE 
COOPERAÇÃO MÚTUA N" CO 1 /2003 - 'lJAP 

I - INSTRUMENTO PRINCIPAl: 
TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA N' 00 1/2003· 
nAP/JNIFAP 
11 - PARTES DA AÇÃO DO TERMO: . 
COOPERANTE. TRIBUNAl DE JUSnÇA DO ESTADO ;x) AMA.I'A 
COOPERADA UNMRSIDADE FE DERAl DO AMA.PÁ-UNIFAP 
111 - 0BJETO: 

O p·esenle Termo Adilivo ~em por objeto prorrogar o vigência do 

Termo de Coopemçõo ""'lua n• 001 /2003-T)AP, por OA lquarol 

""'"'' P. ?.9 lv<n19 P. nove) dia•. 
N - VIGENCIA: 

Pelo presenle lnslrumenlo, o Termo de Coopetoçõo ""'lua n° 

():J I /2003-TjAP lerá suo vigência prorrogado por um período de 

12 (doze) mes'"· conrodos do O 1 de marco o. ~2. de !olho d~ 

2009. no• termos do ieg;sloçõo em vigor. 

V - FUNDAMENTO lEGAl: 
Lei r.• 6.494, de 07.12.77, c:Om as alterações dos leis n• 

B B.W. da 23/03/94 e 9.394/Q6; Decrek>lei ri' 87.497, de 
18.08.82. com os ollefações do Decreto n• 89.467, de 

2 ; /03/84; De--creto n• 89 467, de 21/03/94; Lei n° 8.858, 

de 23/03/94; Reoolvçõo E>roduol n• 0<13/ 2003, de 

2 1/05/2003, publiood.o no DOE. em 06.06.2003-Cooselho 

btaduol de Educoçãc do Amopó CEEI AP, lei o• 8 069. de 

13.C6 Q() I orts. 4° . 6' . 7" e 151); Le i n• 8.666/93, 

nlrorndn pelo Lei r• 9.64S(Q8, Arts. 57 11 e 116: Arl>. 207 e 

227 do Con.ti'Viçco Federal {88): Ponorio Mntsteriol n• 

I RR6/9ó - 1-.'EC:: ln•lruçôo Normativo n• 05, de 25 de abril 

de 1997, Clóusulo Terceiro (DO PRAZO DE IA) do 
-ermo de Cooperoçõo INJ n• CO 1 / 2003-

De>er~~borgodor AOOSTIN 

r~;, 

EXTRATO OA CAUA CONTRATO N" 009/2009-TJAP 

I - INqRIJ.V.ENTO PRt"JCIPAl: 

CA<TA CO!'< TRATO t-.'0 009/2009-l)AP 

li- PA~TFS DA AÇÃO CONTRATUAl: 

COf\;'TRATAI'JT(. TP.IôUNAl DE jUSTIÇA DO ESTADO DO 
A.V>APÁ 

CONTRt.TADA· D<PEDITO F. SILVA 

111 - OBjETO 
f•·l"i5ç6? de combusliveis paro Comarca de Colçoene, E>rodo 
doArnnpó. 

1/ - DA VGÊ'-JCIA. 
O prere.1le Co1~ok> te~ó o duração g vcrtir dg doto do •uo 
o "'inolurg oi~ 31 de dezembro de 2009, od.rriiO à vigàncio 
co.; rc!.pi.;.'"'Ciivos crã<ii:os orçoment6rios, ou alé o ;in~ir o limite 

(DIÂRIO OFICIAL) 

esli;JLin<X> no 1\nexo I desle lnstrumenlo, ptevolecendo c dolo do 
kltc que pdmai·o ocorrer. • 
v- :XFAÇÀO ORÇAMENTARIA E VAlOR: 
Par(~ cuslear o~ ~:-. com o lort'ecimor.to dos co•nbv!.tiveis 

obi•'" d.,;'n :nsl:umenro, f.co ampenhodo à -::onlo do Oçornllfllo 
o<> fJAP, r~ra o exe:cicio de 2009. o icrportõncio da R$ 
13.750,00 !treze mil >elecenlos e cinq.-lo reais). no Atividade 
oob 0 t:ôdigo 02.122.02. 162.6530.0.00 · lvlonulençco de 
Serviços Mm nisl'o!i'IOs, Norurezo de Despesa 33Q0.30 · 
lv'.oreriol dA Consumo, conforll'e Nora de Empenho n• 
2009NE~<:C, de OA/03/2009. 
VI- FlJNDAMEt'-.10 lEGAl· 
Pl- "" C08485/2008-DG; jU5TIFICA1VA 1:-f O 15/2009-
ClC/lJA.P; Artigo 24, Inciso V, lei rf 8 ~93 e oi ções: 
P•opo;lo do Emprero de 05/02 

/Wx.op6-AP, 1 a 2009 ( Ú-

Dosemborgador CÓG EliSTA RAMOS 
- Presidenl 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
COI'(TRATO PÚBLICO 

1 - .IMIB.IJ~II~~l..l 
CONTRATO N•00512009-TJAP 

11 - PARTES DA ACÁO COI'(TRATUAL· 
COf\!TRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00 ESTADO 00 
AMAPÁ 
CONTRATADA: BACABA VEfCULOS LTDA. 
111 - 0J1.1.t;JQ: O presente instrumenlu tem por objeto W.r suporte 
ao acréscimo quantitativo do Contrato n• 00512009-TJA P. no 
percentual de 2S% (vinte e cinco pontos percentuais). 
IV. 00 YALQR EJX)T~(;Á_QllRCAMEIVIÁRIA: As despesas 
decorrentes dl$te Instrumento, no valor de R$ 113.000,00 (cento e 
trtu mil rnis), ficam e:np<nhadas a conta doo respectivos Cn:ditos 
Orçamentários para o cxcrcicio de 2009, na Atividade sob o código 
02.061.00.07 1.0010.0.00 - Rcn. Cornpl. Parque lnfonnàtico 
Instalado, Elemento de Dcspe.<a 4490.52 - Equipamentos e Material 
Permanente, canfonme Nota de Empenhn n• 2009NE 139, de 
11/02/2009. 
V· filNPAMENTQ LEGAL: 
lei Compl~tmentar a• 101, de CW de ~~~.&lo de 2000; Lei n" 4.320, de 
17 de março de 1964; Lei n' 8.078, de lloll9/90- Código c Defesa 
do Consumidor, Attigo 6S da Lei n' 8.666, de 21 dcjun de 1993, c 
altcmç~ p<).'\ferinres; Clâusula ono, item 9,14, Contnllo n• 
005!2009-TJAP; ProccssoAdmini. ivn n"OOI23 009-DGrrJAP. 

ERRA TA 

Extrato do 'l' Termo Aditivo oo Controlo n° 
041/2008-TJAP. celebrado com o Empresa VAlE VERDE 
CONSTRUCÕES. C~RCIO E SERVICOS lTDA., publicado 
oo Diário Oficial do Estodo n• 4435. de 10 de fevereiro de 
2009: 
Onde"" li>: 
"111 - DO 03J[7:VO: 
C p1esenle Termo Aditivo tem por objeti'to'O promovef acréscimo 

cpon)ikJiivo, referente o ~ adicionais neces.sórlos e nOo 
P'"';'tos no planilha iniciof, no 'IOior de R$ 33.970 ,29, qoo 
corre>pande o um percenluol do 49,93%; 

leia ·se: 
"111 - CO OBJETNO: 
O prA""'Ie 'e<mo Aditivo tem por objen'IO promover ocré>cimo 
quonlilalivo. ref~renle a serviços odiclono is nece!o56rios e não 
orevislos no planilha rniciol. no volor de R$ 33.953,71, que 
corre>ponde a um percentuol de 49,93%; 

PROCES.<;() ADMINISTRATIVO: N' 00845512008-SG 
,\SSUNTO: DISPENSABII.IDAIIF. UCITATÓRIA 
OBJETO: AQUISIÇÃO Dt: COMBU~TIVEL PARA ATEiiDF.R 
A FRO'I'A Dt: Vt:ICULOS .U JTOMOTORES DA COMARCA 
llf. I'F.RREIRA GQ)IES, Dl'RANTt: O t:XLRC(CIO DE 1009, 
FUNDAME:-ITAÇÃO LEGAl.: Artigo 24, V, da Lti n' 8.666193, 
com rcdar;!o da Lti n' 9.648198. 
ALIJUVICATÁRIO: SALOMÀOALC:OI.li:\IBRf. & CIA 1 :mA 
VALOR TOTAL: RS 11.105,00 (Oilzt mil, unto t cinco rtals) 

Excelentl<Sim,r> Senhor Presidente, 

Pn:tcnde esta Corte d< Justiça paeluar com a empresa SALOMÃO 
ALCOLlilltBRt: & CIA LTD.\, ~PJ (MI') n' 
OS.983.1921000S-40, referenle a contrataçio do fornecimento 
pan:elado de 2.300 (Dois mil e trezentos) litros de gasolina c 2.000 
(dois mil) litrus de óleo diesel automotivo, pata atender a frOia de 
veiculos aulomotorcs da Comarca de: ft:t'l'l:iru Gomes, no cxercicio de 
2009, no valor unit6tio de R$ 2.75 (Dois reais e setenta e cinco 
centavos) por litro; R$ 2,39 (Dois reais c trinta c nove centavos), 
totalizandn R$ 11.105,00 (Oue mil, ctnto c cln<o rtalo). 

Justiftea·St it presente contrataçao, con.'iiderando que em regular 
procedimento licitllório pata aquisiçio de oombusliveis. na 
modalidade de PregAo n' 02912008-CLCrTJAP, nao compareceu 
nenhuma empresa ao eenan1e. interessada no LOTE XII. tendo a 
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licito.çfto sido declarndn deserta para o referido lote, confonnc: cópia da 
Ata da Sessao do dia 27 de novembro do ano d< 2008, constante do 
Processo Administrativo n' 869612008-SG, sendo que R nno 
regulari<açaD do fornecimento dos combustiveis. tm tempo hoibil, 
podcril prejudicar o andamento das atividades jurisdicionais da 
Comarca de ferreira Gomes. 

A escolhA dn adjudic3târia, deve-se ao fato de n empre.a estâ 
devidamente habilitada ao objeto contratado, po~<uindn os meios 
nccessãrios ao fomccimcnto dos produtos. Ressalle·se, por oportuno, 
que os pn:ços propostos pela Adjudicalária, e<llo compatíveis com os 
praticados no mercado. 

Assim, sugerimos a Vossa Excclencia a Contrataçilo Direta nos 
termos do anigo 24, inciso V. da Lei n• 8.666193 e alterações, 
confonne redações abaixo: 

" Art. U. t dls~ns4vtl a Ucllllçlo: 
... omlssis . 
V • 9UIUII/o ntiO llCJ<dittlffilfltrm<!dOS d Ücl/açfJo lllllti'Úir t n/11, 

)uslf/lcadiUIIrntt, IHio ~tr ur rtptt/dtJ...., pf't/l<lzo p11ra a 
At/JIIbJ/str•çllo. ~- lltSit crrso, todiiS IIS co.'llllfiJes 
pruMabdtddus. 

Sobre o tema, ass im nos cll5ina o l>outo Jorge Ulisses Jacoby 
Fernandes, in: Contrataçlo Direta Stm Udt1çJo, Editora Brasllla 
Jurldioa. 5' f.diçlo: 

" Es/11 hip;lltn rk lidtoçllo, ram/Jim cognominiJIJa de lititaçl/o 
dtuffll 011 /NJNUsrulll, como a ~/p6ttst t!o illciso anltrior, 
lg~tGI~tate Wgt o otendiltJttiJtD ik r~Misiros SL"Itl os q1ulh nao 
po«rd u r logilllltiJiki a colllrataç/lo dJreJIL 

S4o tlu: 
o) t>Cfmhldo de UdU>çllo llllltr(or; 
b) -~rw;IQ de i~ltressados; 
c) risco de pl'tjMh.o CIVIICierltDdo 011 rlmtasiadDiften/e oumtntodo 

· ~la rkmora dtcornnte dt prO<malicllaJ6rlo; 
4(1 t!J/tllbllüladt de P"Jult.o nttJiianr. conlro/llflo dittto; 
e) lflllltMJ<nçilo das condiç&s ofertadas no alo com'OCOI6rio 

unJtrlor". 
Pelo exposto, c demonstrada as hipóteses incidentes deste Ato 

AdminiStrativo, tncaminhamos a presenle Justifteati\>a para a devida 
ratificaç!H de Vossa ~xcclàlda. hem como a sua publicaçilo no 
Diário Olicial do Estado. para cumprimento do disposto no Artigo 26 
da Lei n' 8.666193 e alteraçôeS, 

./} ... 
1kL NJLTrJN VASCONCELOS M-'f!t'•'"' 

. ·Pml CPI/rJAP· 
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Macapá 20.04.2009 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CiVEL 
Processo n•. 000t408-61.2006.8.03.0000 
CREDOR: LAUDECY OLIVEIRA DE SOUZA 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO · 99999AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ANA CELIA OOHO MARTINS • 473AP 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO 4a VARA CIVEL FAZ. PUBL. 
MACAPA . 
Relator: Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: ColoQue-se a disposição do Juizo da . 4' 
Vara Civel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapa o 
crédito no valor de R$ 26.979,40 (Vonte e seis mil, novecentos 
e setenta e nove reais"e quarenta centavos) devidos à credora 
LAUDECY OLIVEIRA DE SOUZA, rela tivo aos autos da Ação 
de Execução n•. 5t3012005, para as devidas providências. 

Oficie-se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Oes~bargador D0GLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CiVEL 
Processo n•. 000t378-26.2006.8.03.0000 
CREDOR: HELINA PERES BARBOSA NUNES 
AdvogadO: EVERALDO CARNEIRO RIBEIRO· 523AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
AdvogadO: MARCOS JOSE REATEGUI DE SOUZA· 468AP 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO 4a VARA CIVEL FAZ. PUBL. 
MACAPA 
Relator: Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Oespacho/Oeeisao: Coloque-se a disposição do Juizo da 4' 
Vara Cível e de Fazenda Publica da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ t44.656.48 (Cento e quarenta e quatro 
mil. seiscentos e cinquenta e seis mil e quarenta e oito 
centavos) devidos à credora HELINA PERES BARBOSA 
NUNES. relativo aos autos da Ação de Execução n•. 
t06911999, para as devidas providências. 

Oficie-se. 
l ntim~se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: cfVEL 
Processo n•. 0002t57-t0.2008.8.03.0000 
CREDOR: RICARDOGONCALVES SANTOS 
Advogado: RICARDO GONCALVES DOS SANTOS· 42tAP 
DEVEDOR: ESTADO DO /WAPA 
Advogado: JONATA PEREIRA CARDOSO • 55555AP 
OEVEDOR: JUIZO DIREITO 3A VARA CIVEL FAZ. PUBL. 
MACAPA 
Relator: Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Oecisao: Coloque-se a disposição do Juizo da 3' 
Vara Clvel e de Fazenda PUblica da Comarca de Macapà o 
créd1to no valor de R$ t79,62 (Cento e setenta e nove reais c 
sessenta e dois centavos) devidos ao credor RICARDO 
GONÇALVES SANTOS, relativo aos autos da Ação de 
Execução n•. 3t48/t997, para as devidas providências. 

Ofiçie-se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 000t372-t9.2006.8.03.0000 
CREDOR: REGINA SOARES COSTA 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO • 99999AP 
DEVEDOR: ESTADO DO /WAPA 
Advogado: ANA C E LIA DOHO MARTINS · 473AP 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO 3a VARA CIVEL FAZ. PUBL. 
MACAPA 
Relator: Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Oespacho/Oecisao: Coloque-se à disposição do Juizo da 3' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapà o 
crédito no valor de R$ 6.496,t7 (Seis mil. quatrocentos e 
noventa e seis reais e dezessete centavos) devidos à credora 
REGINA SOARES COSTA, relativo aos autos da Ação de 
Execução n•. 702712002. para as devidas providências. 

Oficie-se. 
lntim~se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CfVEL 
Processo n•. 000t-44(H;6.2006.8.03.0000 
CREDOR: AROLOO PINHEIRO PEREIRA 
Advogado: JOS~ LUIS WAGNER · t8097RS 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: MARCOS JOSE REATEGUI DE SOUZA· 468AP 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO 2a VARA CIVEL COMARCA 
MACAPA 
Relator: Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Ooosão: Coloque-se à dlsposição do Juizo da 2' 
Vara Cível e de Fazenda Publica da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 6.066,43 (Seis mil, sessenta e seis reais 
e quarenta e três centavos), devido ao credor AROLDO 
PINHEIRO PEREIRA, relativo aos autos da Ação de Execução 
n•. 823tl04. para as devidas providências. 
Oficie-se. 
lntimo,se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CfVEL 
Processo n•. OOOt69o-65.2007.8.03.0000 
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CREDOR: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS OLIVEIRA 
CREDOR: EOEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA 
Advogado: EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA- 602AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 

' Advogado: JONATA PEREIRA CARDOSO - 55555AP 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO 2A VARA CIVEL FAZ. PUBL. 
MACAPA 
Relator: Desembargador DÓGLAS f;VANGELISTA 
Despacho/Ooosão: Coloque-se a disposição do Juizo da 2' 
Vara Cível e de Fazenda Publica da Comarca de Macapâ, o 
crédito no valor de R$ 584,46 (Quinhentos e oitenta e quatro 
reais e quarenta e seis centavos). devidos à EDEN PAULO 
SOUZA DE ALMEIDA, à titulo de honorários advocaUcios 
relativo aos autos da Ação de Execução n•. 84511200t, para 
as devidas providências. 
Após, aguarde-se, em secretaria, o pagamento do crédito 
prinCipal no valor de R$ 6.2t7,95 (Seis mil, duzentos e 
dezessete reais e noventa e cinco centavos). 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Cumpra-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: C[VEL 
Processo n•. 000t460-57.2006.8.03.0000 
CREDOR: HELIO RUY MATOS PAMPHYLIO 
Advogado: JOSE MARIA ALCANTARA FERNANDES • 
693AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: MARCOS JOSE REATEGUI DE SOUZA· 468AP 
DEVEDOR: JUIZO DE DIREITO DA 2a VARA CIVEL FAZ 
PUB MACAPA 
Relator: Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se à disposição do Juizo da 2' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapa. o 
crédito no valor de R$ 6. 765,98 (Seis mil, setecentos e 
sessenta e cinco reais e noventa e oilo centavos), devidOs à 
HELIO RUY MATOS PAMPHYLIO. rela tivo aos autos da Ação 
de Execução n•. 7437/2003, para as devidas providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Cumpra-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 000t404-24.2006.8.03.0000 
CREDOR: PAULO RIÇARDO DA ROCHA VIANA 
CREDOR: EVERALDO CARNEIRO RIBEIRO 
AdvogadO: EVERALDO CARNEIRO RIBEIRO • 523AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: JOSE MARIA MEIRELES AMARAN\ E • 769PA 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO 2a VARA CIVEL FAZ. PUBL. 
MACAPA 
Relator: Desembargador OOGLAS EVANGELISTA ' 
OespachoiOedsão: Coloque-se à disposição do Juizo da 2' 
Vara Civel e de Fazenda PUblica da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 39.508.94 (Trinta e nove mil, quinhentos 
e ollo reais e noventa e quatro centavos) devidos ao credor 
PAULO RICARDO DA ROCHA VIANA. e R$ 2.048,t9 (Dois mil 
e quarenta e oito reais e dezenove centavos) à titulo de 
honorár1o advocalldos de EVERALDO CARNEIRO RIBEIRO, 
relativo aos autos da Ação de Execução n•. 4597/ t998, para 
as devidas providências. 

Ofid~se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO{PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 000t536-47.2007.8.03.0000 
CREDOR: ELIZIEL COELHO BEZERRA 
Advogado: RICARDO GONCALVES DOS SANTOS· 421AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: CARLOS ORLANDO FONSECA DE SOUZA • 
188AP 
DEVI;DOR: JUIZO DIREITO 1a VARA CIVEL FAZ. PUBL. 
MACAPA . 
Relator: Desembargador OOGlAS EVANGELISTA 
OespathoiDecisão: Coloq~se a c:lsposlção do Juizo da t• 
Vara Clvel e de Fazenda PUblica da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 36.223,4t (Trinta e seis mil, duzentos e 
vinte e três ruis e quarenta e lJ11 centavos) devido ao credor 
EUZIEL COELHO BEZERRA, relaUvo aos a~s da Ação de 
Execução n•. 8.t71/2004, para as devidas providências. 
Oficie-se. 
I nUma-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0001444-06.2006.8.03.0000 
CREDOR: EDINELSON DAS GRACAS PINHEIRO 
Advogado: JOSE MARIA ALCANTARA FERNANDES 
893AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: JOSIMARY ROCHA DE VILHENA · t039AP 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO 1a VARA CIVEL FAZ. PUBL. 
MACAPA 
Relator: Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Despacho/[)ecjsao: Coloque-se á disposição do Juizo da t • 
Vara Civel e de Fazenda PUblica da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ t8.t58.80 (Dezoito ma, cento e 
dnquenta e seis reais e oitenta centavos). devido ao credor 
EDINELSON OAS GRAÇAS PINHEIRO, relativo aos autos da 
Açao de Execução n•. 42001t996, para as devidas 
providências. 

Ofiçie-se. 
lnlim~se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECA TORIO(PREC) TIPO: C[VEL 
Processo n•. 0001467-49.2006.8.03.0000 

. Pág. 19 

CREDOR: DEBORA LAFAYENE DE ARAUJO BARBOSA 
Advogado: JOSE CHAGAS ALVES · 47590F 
DEVEDOR: ESTADO DOAMAPA 
Advogado: ANA CELIA DOHO MARTINS · 473AP 
DEVEDOR: JUIZO DE DIREITO DA t ' VARA CIVEL E DE 
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MACAPA 
Relator: Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Oespaello/Oecisl!o: Coloque-se á disposição do Juizo da t• 
Vara Civel e de Fazenda Publica da Comarca de Macapá, o 
crédito no valOr de R$ 4.320,56 (Oualro mil, trezentos e vinte 
reais e cinquenta e seis reais). devidos à D~BCJRA LAFAYENE 
DE ARAÚJO BARBOSA, à titulo de honorários advocatioos 
relativo aos autos da Ação de Execução n•. 2392/t 995. para 
as devidas provldênoos. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Cumpra-se. 
Após, arquivem-se. 

Desembargador D0GLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CiVEL 
Processo n•. 000t4t7-23.2006.8.03.0000 
CREDOR: J.L.ALVES DE LIMA ·ME 
CREDOR: OCINEIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA 
AdvogadO: OCINEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA • 
69tAP 
DEVEDOR: ESTADO DO /WAPA 
Advogado: OTÁVIO JOSE DE VASCONCELLOS FARIA· 
7337PA 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO 5a VARA CIVEL FAZ. PUBL. 
MACAPA 
Relator: Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloqu~se à disposição do Juizo da 5' 
Vara Clvel e de Fazenda Publica da Comarca de Macapà o 
crédito no valor de R$ t4.640.5t(Quatorze mil, slscentos e 
quarenta reais e clnquenta e um centavos) devidos à credora 
A. L. ALVES DE LIMA • ME. relativo aos autos da Ação de 
execução n•. 328212003. para as devidas providências. 

Oficie-se. 
lntim~se . 
Após. arquive-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 000t67t-30.2005.8.03.0000 
CREDOR: JOSE ANTONIO THOMAZ NETO 
Advogado: JOSE ANTONIO THOMAZ NETO • 306AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAI' A 
Advogado: ANA CELIA DOHO MARTINS • 473AP 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO 2a VARA CIVEL FAZ. PUBL. 
MACAPA 
Relator: Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Oespacho/Oecisao: Coloque-se à disposição do Juizo da 2' 
Vara Civel e de Fnenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 286.625,53(Duzentos e oitenta e seis 
mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três 
centavos) devidos ao credor JOSE ANTONIO THOMAZ NETO, 
relativo aos autos da Ação de Execução n•. t8t t l95, para as 
devidas providinçias. 

Ofiçie-sc. 
Intime-se. 
Após. arquive-se. 

Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0002052-33.2008.8.03.0000 
CREDOR: WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: JONATA PEREIRA CARDOSO · 55555AP 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO tA VARA CIVEL FAZ. PUBL. 
MACAPA 
Relator: Desem~ DÓGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Oedsl!o: Coloque-se a disposiçlo do Juizo da t • 
Vara Civel e de Fazenda PUblica da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 853.53 (Oitocentos e Cinquenta e três 
reais e ooquenta e três centavos). relativo aos autos da Ação 
de Execução n•. ttt3212008, para as devidas providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 000t352-28.2006.8.03.0000 
CREDOR: OILMA CORREA 
CREDOR: ENERSON RAYLAN CORREA PIRES 
CREDOR: TIEL Y CORREA PIRES 
CREDOR: JUNICLEI CORREA PIRES 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO • 99999AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advojlado: MARCOS JOSE REATEGUI DE SOUZA· 468AP 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO ta VARA CIVEL FAZ. PUBL 
MACAPA 
Relator: Desembargador OOGLAs EVANGELISTA 
DespachoiOecisão: Coloque-se á dispoSição do Juizo da t' 
Vara Clvel e de Fazenda PUblica da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 7.t94.85 (Sete ma. oento e noventa e 
Quatro reais e oitenta e dnco centavos) devidos aos credores 
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DILMA CORREA, ENERSON RAYLAN CORREA PIRES, 
TIEL Y CORR~A PIRES E JUNICLEI CORR~A PIRES, relativo 
aos autos da At;ão de Execução n•. 935812005, para as 
providéncias cablveis. 

Oflcie-se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

SUSPENSAO DE SEGURANCA{SS) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0000272-24.2009.8.03.0000 
REQUERENTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO 
AMAPA 
Advogado: SUELEN MONTEIRO PENAFORT -1503AP 
REQUERIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
RelatO<: Desembargador~ EVANGELISTA 
Oespacho/Declsao: SUSPENSAO DE SEGURANÇA 

Requerente: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPA -ADJUNTO 
Advogado: SUELEM MONTEIRO PENAFORT 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPA • 
ADJUNTO, O... RONALDO DANTAS DE MELO qualificado na 
Inicial. através de sua advogada, ingtessou com Suspensão de 
Segurança contra a decisão liminar proferida nos autos da 
Ação Cautelar ri' 0010188-79.2009.8.03.000 movida pelo 
Ministério PUblico do Estado do Amapá, para ver assegurado 
os direitos individuais e sociais, no que diz respeito à vida e a 
saúdo de RAtMUNDA DE JESUS PANTOJA j1.01to ao Sistema 
Único de Saúde- SUS. 

A inicial se fez acompanhar da decisão proferida em sede de 
Liminar, referente à aludida ação cautelar contra o Estado do 
Amapá e a Dr" Maria da Graça Creão - Chefe do Centro de 
Nelrologia do Hospital das Clinicas Alberto Uma. 

to breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. 

Preliminarmente. verifico que o requerente não figura no pólo 
processual. posto que a autoridade ooalora é a Chefe do 
Centro de Nelrologia, bem como o Estado do Amapá 
judicialmente é representado pelo Procurador Geral, portanto, 
ausente o pressuposto processual referentes à legitimidade de 
partes. necessário ao seu conhecimento. 

Desta maneira. outra medida não resta, a não ser o plano 
indeferimento da presente Suspensão de Segurança. pela 
ausência de pressupostos de regularidade da relação juridica 
processual, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo 
Civil. 

Pelo exposto, nego a pretensão a presente suspensão. nos 
termos da fundamentação supra. 

Macapà, 31 de março de 2009. 

Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0000278-61.2009.8.03.0000 
CREDOR: LIANA DA COSTA PEREIRA 
Advogado: LORENA ANDRADE DE CARVALHO - 1124AP 
DEVEDOR: MUNlclPIO DE PORTO GRANDE 
Relator: Desembargador DOOLAS EVANGELISTA 
DespachO/Oeclsao: O E S P A C H O 

Constatando a auséncia de documentos Indispensáveis à 
formação deste precatório, encaminhem-se os autos ao j~izo 
de origem para que taça a correta 1nstruçào quanto a petição 
inicial da ação originária. seolença dos embargos a execução, 
inteiro teor do acordão do Tribunal, do Superior Tribunal de 
Justiça de Supremo Tribunal Federal. se o caso, e respectiva 
certidão de lr.insilo em julgado ou. não havendo embargos, 
certidão de não foram opostos, e o Parecer do Ministerio 
Público de 1° grau. nos termos do art. 1', §1°, 11, 111. IX da 
Instrução Normativa ri' 00312003. 

Cumprida a düigência, encaminhem-se os autos à 
·Procuradoria de Justiça. 

Macapa. 31 de março de 2009. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0000095-60.2009.8.03.0000 
CREDOR: LUCIA HELENA DOS SANTOS 
CREDOR: MIGUEL SILVA DO NASCIMENTO FILHO 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA • 
405AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: JONATA PEREIRA CARDOSO · 55555AP 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO 5A VARA CJVEL Ffo:l.. PUBL. 
MACAPA 
Relator. Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
DespachoiDeclsão: V1slos,etc. 

PRECATÓRIO- CRÉDITO ALIMENTAR 

Trata-se de precatório extraído dos ~utos da At;ão de 
Execução n'. 4564/2005 ajuizada por LUCIA HELENA DOS 
SANTOS E MIGUEL SILVA DO NASCIMENTO FILHO em 
desfavor do ESTADO DO AMAPA. pelo qual o J;úz.o de Direito 
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da s• Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá 
requisita o pagam enio da importância de RS 50.789.99 
(Cinqí!enta mil, setecentos e oitenta e nove reais o noventa e 
nove centavos), em favor dos requerentes. 

A requisição velo Jnstrufda com os documentos obrigatórios. 
juntado aos autos. incluído o parecer favorável do Ministério 
Público de 1 • Grau. 

Neste passo, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 
delerimento do precatório. 

Brevemflnte relatado, passo a analisar e a decidir. 

Observo que o requisitório encontra-se formulado em 
observância ao disposto no art. 100 da Constituição Federal e 
art. 730 do Código de Processo Cillil. Além disso, foi Instruído 
com os traslados Obrigatórios ptevistos no parágtafo unico do 
art. 532 do Regimento Interno desta Corte, e art. 1°, §1°, da 
Instrução Normativa n•. 003/03-T JAP. 

Ressalto que o presente trata de créditos de natureza 
alimentar proveniente de condenação por danos morais 
decorrente de morte, 1\xldada na responsabilidade civil do 
Estado não estando adstritos é ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios comuns, devendo ter preferência 
na ordem de pagamento am relação aos demais, consoante 
preceitua o art. 100, §1° A, da Constituição Federal. 

Em relação à forma de pagamento. deverão ser processados 
na forma instituida pelo art. 100, §1°, da Constituição da 
RepUblica, apenas com a cbservancia da ordem cronológica 
própria. 

Pelo exposto, DEFIRO a requlstçao para pagamento 
formulada no Oficio Requisitório. 

Comunique-se ao Excelentlsslmo Senhor Governador do 
Estado do Amapá, bem como ao Secretário de Planejam~to, 
Orçamento e Tesouro, para que, ao tempo e modo devidos, 
seja providenciado o pagamento das importâncias de R$ 
50.789.99 (Cinqüenta mil, setecentos e oitenta e nove reais e 
·noventa e nove cenlavos) devidos à RAIMUNDA DA SILVA 
GEMAQUE E MIGUEL SILVA DO NASCIMENTO FILHO, a 
serem pagos aos etedores nos termos do art. 100. §1• e §1'A. 
da Constituição Federal. 

Noticie-se o Juizo requisitante, para os fins do disposto no 
artiço 535, caput, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 

Macapá, 31 de março de 2009. 

Desembargador I>ÓGIAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n'. 00022Q9.06.2008.8.03.0000 
CREDOR: WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: JONATA PEREIRA CARDOSO · 55555AP 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO 5A VARA CIVEL FAZ. PUBL. 
MACAPA 
Relator: Desembargador DOGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 
Requisitante: JUIZO DE DIREITO DA s• VARA CIVEL E DE 
Ffo:l.ENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE MACAPÁ 
Requerente: WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS 
Advogado: WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS 

- Requerido: EST AD0 DO AMAPÁ 

DECISÃO 

Vistos. etc. 

Trata-se de precatório extraido dos autos da Ação de 
Execução n•. on7712008. ajuizada por WAGNER 
ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do ESTADO DO 
AMAPÁ, pelo qual o Juízo de Direito da 5' Vara Civ~l. e de 
Fazenda PUblica da Comarca de Macapá req_uoSt ta o 
pagamento da importância dt! RS 286.89 (Duzentos e oitenta e 
seis reais e oitenta e nove centa'IOS) em faYOr do requerente. 

A requisição veio instruída com os documentos obrigatórios, 
incluído o parecer favorável do Ministério Público de 1° Grau. 

Neste passo, a Procuradoria de Justiça opinou pela 
regularidade e deferimento do requisitório. 

Brevemente relatado passo a analisar e a decidir. 

o requisitório encontra-se formulado em observância ao 
dispOsto no art. 100 da Constituição Federal e art. 730 do 
Código de Processo Civil. Além disso, veio Instruido com os 
traslados obrigaJ6rios previstos no parágrafo único do art. 532 
do Regimento Interno desta Corte. e art. 1'. § 1', da lnstruçao 
Normativa n•. 003103-T JAP. 

Ressalto que o etédito requisitado po&SI.i natureza alimenticia, 
visto que decorrente de pagamento de honorários 
advocatlcios. Em relação á forma de pagamento. o mesmo se 
enquadra corno requisição da J>G<Il!~ valor. nos termos do 
art. 100. §3°, Constituição da Repubhca, e art. 1' da Let ri'. 
810/2004. 

Diante disso, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de 
90 (noventa) dias, contados do recebimento da requisição pela 
Procuradoria Geral do Estado, consoante disciplina o art. JO da 
aludida Lei Estadual . 

Pelo exposto. DEFIRO a requisição para pagamento 
formulada no Ofício Requisitório. 

Comunique-se ao Excelentissimo Senhor Governador do 
Estado do Amapá, bem oomo ao Secretário de Planejamenlo 
O<çamento e tesouro, para que seja prollidenclado o 
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pagamento da Importância de R$ 286,89 {Dul entos e oitenta e 
seis reais e oitenta e nove centavos). em favor do credor 
WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos termos do art. 
100, §3°, da Constituição Federal, e art. 3° da Lei Estadual n•. 
81012004. 
. . 
Nolicie-se o Juízo requisitante. para os fins do disposto no 
artiço 535, caput. do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 

Macapa, 27 de março de 2009. 

Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO{PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0000135-42.2009.8.03.0000 
CREDOR: NATANIEL CAVALCANTE MARTT!NS 
Advogado: NATANIEL CAVALCANTE MARTINS · 857AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: JONATA PEREIRA CARDOSO- 55555A? 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO 5A VARA CIVEL Ffo:l.. PUBL. 
MACAIPA 
Relator: Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -
RPV. 
Requisitante: JUizO DE DIREITO DA 5• VARA CIVEL E DE 
Ffo:l.ENDA PúBLICA DA 

GQMARCA DE MACAPA. 
Requerente: NATANIEL CAVALCANTE MARTINS. 
Advogado: NATANIEL CAVALCANTE MARTINS. 
Requerido: ESTADODOAMAPA. 

DECISÃO 

Vistos. ele. 

Trata-se de precatório extraldo dos autos da Ação 
de Execução n•. 00716212008, ajuizada por NATANIEL 
CAVALCANTE MARTINS em desfavor do ESTADO DO 
AMAPÁ. pelo qual o Juizo de Direito da 5• Vara Clvel e de 
Fazenda Publica da Comarca de Macapá requisita o 
paga11'18f1to da importáncia de R$ 449,66 (Quatrocentos e 
quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) em lavor do 
requerente. 

A requisição veio inslruida com os documentos obligatórios, 
tneluldo o parecer favorável do Ministério Publico de 1' Grau. 

Neste passo. a Procuradoria de Justiça opinou pela 
regularidade a daferimento do requisi(Ó(io. 

Brevemente relatado passo a analisar e a decidi'. 

O requlsi(Ó(io encontra-se formulado em observ~ncia ao 
disposto no art. 100 da Cons~tuição Federal e art. 730 do 
Código de Processo Civil. Além disso. veio ~truido com os 
traslados obrigatórios previstos no parágrafo un co do art. 532 
do Regimento Interno desta Corte, e art. 1•, § 1°, da Instrução 
Normativa n•. 003103-T JAP. 

Ressalto que o crédito requisilado possui natureza alimenticia, 
visto que decorrente de pagamento de honorários 
8dvocati<:ios. Em relação à forma de pagamento. o mesmo se 
enquadra como requisição de pequeno valor, nos termo~ do 
art. 100, §3°, Constituição da República. e art. 1• da Lei n•. 
810/2004. 

Diante disso, o pagamento deverá ser afetuado ~ prazo de 
90 (noventa) dias, contados do recebimento da requ1sição pela 
Procuradoria Geral do Estado, consoante disciplina o art. JO da 
aludida Lei Estadual. 

Pelo exposto, DEFIRO a requisição para pagamento 
formulada no Oficio Requisitório. 

Comunique-se ao Excelentissirno Senhor Governador do 
Estado do Amapá, bem corno ao Secretârio de Planejamento 
O<çamento e tesouro, para que seja providenoado o 
pagamento da Jmportància de R$ 449.66 (QJalrocenlos e 
quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), em lavor do 
aedor NATANIEL CAVALCANTE MARTINS, nos tennos do 
art. 100. §3°, da Constituição Federal, e art. 3° da Lei Estadual 
n•. 810/2004. 

Noticie-se o Juizo requisitante. para os fins do disposto no 
artigo 535, caput. do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 

Desembargador OÓGl.AS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0000137-1 2.2009.8.03.0000 
CREDOR: JAMISON NEY MENDES MONTEIRO 
Advogado: JAMJSON NEY MONTEIRO • 606AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAIPA 
Advogado: JONATA PEREIRA CARDOSO • 55555AP 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO 1A VARA CIVEL Ffo:l.. PUBL. 
MACAIPA 
Relato~ Desembargador oOGl.AS EVANGELISTA 
Oespad.otoeclsão: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR • 
RPV 
Requisitante: JUÍZO DE DIREITO DA 1' VARA CfVEL E DE 
FAZENDA PúBLICA DA Á 

COMARCA DE MACAP 
Requerente: JÃMISON NEI MENDES MONTEIRO 
Advogado: JÃMISON NEI MENDES MONTEIRO 
Requerido: ESTADO DO AMAPÁ 

DEC I S ÃO 

VIStos. etc. 
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Trata-se de precatório extraído dos autos da 
Execução de TftuiO Judicial n•. 00945112006. ajl.lzada por 
JÂMISON NEI MENDES MONTEIRO em deslavor do 
ESTADO DO MAAPA, pelO qual o Juizo de Direito da 1• Vara 
Clvel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá requisita o 
pagamento da importência de R$ 577,76 (Quinhentos e 
setenta e sete reais e setenta e seis centa\105) em favor do 
requerente. 

A requisição veio instruída com os documentos obrigatórios, 
indu ido o parecer favorável do Ministério Público de 1• Grau. 

Neste passo, a P~ocuradoria de Justiça opinou pela 
regularidade e deferimento do reql.lsitóriO. 

Brevemente relatado passo a analisar e a deddir. 

O requisitório encontra-se forml.lado em observância iiO 
disposto no art. 100 da Constituição Federal e art. 730 do 
Código de Processo Civil. Além disso, vekl instruído com os 
traslados oMgatór1os previstos no parágrafo i.wúco do art. 532 
do Regimento Interno desta Corte. e art. 1°, § 1°, da lns~ 
Nonnativa ri•. 003103-TJAP. 

Ressalto que o crédito requisitado possui natureza aimenticia, 
visto que decorrente de pagamento de honoráriOs 
advocaticios. Em relação a forma de pagamento. o mesmo se 
enquadra como requislçlo de pequeno valOr, nos tennos do 
art. 100, §3°, Constituição da República, e art. 1° da lei n•. 
810/2004. 

Diante disso. o pagamento deverá ser efetuado no prazo de 
90 (noventa) diils, contados do recebimento da requisição pela 
ProcuradOOa Geral do Estado, consoante diSCiplina o art. 3" da 
aludida Lei Estadual. 

PelO exposto, DEFIRO a requlstçao para pagamento 
formulada no Oficio Requisilório. 

Comunique-se ao Excelentlsslmo SenllOf Governador do 
Btado do Amapá, bem como ao Secratjrto de Pfaneiamento 
Orçamento e Tesouro. para que seja providenciado o 
pagamento da lmportancla de R$ 577,76 (Quinhentos e 
setenta e sete reais e setenta e seis centavos). em favor do 
credor JAMISON NEI MENDES MONTEIRO, nos tennos do 
art. 100. §3•, da ConsHtulção Federal, e art. 3" da lei Estadual 
n•. 81 0/2004. 

Notici&-se o Juizo requisitante. para os fins do disposto no 
artigo 535, caput do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 

Desembargador o0GLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
P.rocesso n". 0000097-30.2009.8.03.0000 
CREDOR: RICK NELSON DUARTE FARIA 
Advogado: RICARDO GONCALVES DOS SANTOS· 421AP 
DEVEDOR: ESTADO DO I>JAAPA 
Advogado: JONATA PEREIRA CARDOSO- 55555AP 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO 1A VAAA CtVEL FAZ.. PUBL 
MACAPA 
Relator: Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Despacllo/Decisáo: Vistos, etc. 

PRECATORIO · CR~DITO ALIMENTAR 

Trata-se de precatório extraido dos autos da Ação de 
Exeoução n•. 816812004, ajuizada por RICK NELSON 
DUARTE FARIAS em desfavor do ESTADO DO AMN>A, pato 
qual o Juizo de Direito da 1• VtKa Clvel e de Fazenda Pltlllca 
da Comarca de Macapá requisita o pagamento da lmportjnc:la 
de R$ 43.075,83 (Quarenta e três mil, setenta e dnco reais e 
oitenta e três centavos) em favor do requerente. 

A requisição veio lnstrulda com os documentos obrigatóriOs, 
juntado aos autos. incluído o parecer favorável do Ministério 
Públloo de 1° Grau. 

Neste passo, a Procuradoria de JusUça opinou pelo 
deferimento do precatório. 

Brevemente relatado, passo a analisar e a deddlr. 

Observo que o requisitóriO encontra-se foonulado em 
obServância ao disposto no art. 100 da Constituiç;lo Federal e 
art. 730 do Código de Processo CMI. Além disso, foi Instruído 
com os traslados obrigatórios previstos no pará~o único do 
art. 532 do Regimento Interno desta Corte. e art. 1°, §1°, da 
Instrução Normativa n•. 003103-TJAP. 

Ressalto que o objeto do precatório em questão possui 
natureza alimenlicia, vez que proveniente de condena~ e 
execução de verba de cunho salarial Inadimplida. Portanto, nao 
adstrito à ordem c:ronolôglca de apresentação dos precatóriOs 
comuns. devendo ter preferênda na ordem de pagamento em 
relação aos demais, consoante preceitua o art. 100, §1" - A, da 
Constituição Federal. 

Em relação à tonna de pagamento, devetá ser processado na 
forma lnstituida pelO art. 100, §1°, da Constituição da 
República, apenas com a observância da ordem aonol6gica 
própria. 

Pelo . exposto, DEFIRO a requlslçlo para pagamento 
formulada no Oftcio RequiSitório. 

Comunique-se ao Excelentlsslmo Senhor Governador do 
Estado do Amapá. bem como ao Secretário de Planejamento, 
Orçamento e Tesouro, para que, ao tempo e modo devidos, 
seja providenciado o pagamento da lrnportancia de R$ 
43.075,83 (Quarenta e três mH, Mtenta • dnco nsals e oitenta 
e três centavos), devidos ao aedor RICK NELSON DUARTE 
FARIAS, nos termos do art. 100, §1° e §1°A, da Consdtuição 
Federal. 
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Noticie-se o Juizo reqlásitJnle, para os fins do disposto no 
artlgo 535, caput, do Regimento Interno deste Toounal. 

Publiqu&-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. ()()()()()96.45.2009.8.03.0000 
CREDOR: JACILMA TAVARES VITOR 
Advogado: ELIAS SAL\11ANO FARIAS· 400AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMN'A 
Advogado: JONATA PEREIRA CARDOSO· 55555AP 
DEVEDOR: JUIZO DIREITO 4A VAAA CIVEL FAZ.. PUBL 
MACAPA 
Relator: Desembargador DÓGLAS EVANGEUSTA 
Oeepaeho/Oecisão: VIstos, etc. 

PRECATÓRIO· CRÉDITO AUMENTAR. 

Trata-se de precalórto extraldo dos autos da Ação 
de Exec:uçJo n•. 004764/2005, ajuizada por JACILMA 
TAVARES \11TOR em desfavor do ESTADO DO AMAPÁ. pato 
qual o Juizo de Direito da 4° Vara Clvel e de Fazenda Püblioe 
da Comarca de Macapá requisita o pagamento da lmportancia 
de R$4.893,77 (Ouaro mH oitocentos e noventa e três reais e 
setenta e sete centavos) em favor da requerente. 

A requlslçlo velo lnstrulda oom os docl.mentos obl1gat6rtos. 
juntado aoe autos, lnduido o parecer favorável do Ministério 
PúbiiOo de 1• Grau. 

'Neste passo, a Procuradofla de Justiça opinou pelo 
deferimento do precatóriO. 

Brevemente relatado, passo a analisar e a deddlr. 

Observo que o requisitório encontra-se formulado em 
observância ao disposto no art. 100 da Constituição Federal a 
art. 730 do Código de Processo CMI. Além disso, foi instruido 
com os traslados obrigatóriOs previstos no parágrafo únloo do 
art. 532 do Regimento Interno desta Corte. e art. 1•, §1°. da 
Instrução Normativa n•. 003103· T JAP. 

Ressalto que o objeto do precatório em questão possol 
natureza allrnenticia, v.z que proveniente de condenação e 
execução de Y8lba de cunho salarial inadimplida. Portanlo, não 
adsbito à ordem aonol6glca da eprasentaçio dos precatóriOs 
comuns, devendo ter preferência na ordem de pagamento em 
relação aos demais, ~te preceitue o art. 100, §1° • A, da 
Constitulçio Federal. 

Em relação à forma ·de pagamento, devlri ser processado na 
forma lnsUtulda pato art. 100, §1°, da ConsUtuiçao da 
República, apenas com a obServlncla da ordem aonológlca 
prOprta. 

Pelo exposto, DEFIRO a requlslçlo para pagamento 
formulada no Ofido Requlsll0r1o. 

Comunique-se ao Exoelenll&&imo Senhor Governador do 
Estado do Amapá, bem oomo ao Secretjrto de Planejamento, 
Orçamento e Tesouro, para que, ao tempo e modo devidos. 
seja pro'oidenc:iado o pagamento da lmportancia de R$ 
4.803,77 (Quatro mil oitocentos e noventa e três reais e 
setenta e sete centavos). dellldos • credora JACILMA 
TAVARES VITOR, nos tennos do art. 100, §1° e §1°A, da 
ConsUtulçlo Federal. • 

Nollc!He o Juizo requisitante, para os fins do disposto no 
artigo 535, caput, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 

Desembargador o0GLAS EVANGELISTA 
Relator 

TRIBUNAL PLENO 

ATA DA 1?3" SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 
DEZOITO DE MARÇO DE DOIS MIL E NOVE. 

Às oito horas e vinte e cincu minutos, presentes os 
Excelt11tíssimos Senhores Desembargadores DÔGLAS 
EVANGELISTA RAMOS (Presidente), MELLO CASTRO, 
MÁRIO GURTYEV, GILBERTO PINHEIRO, LUIZ 
CARLOS, CARMO ANTÔNIO, EDINARDO SOUZ~ e 
RAIMUNDO VALES. bem como o Procurador de Justoça, 
Doutor IACI PELAES DOS REIS. Auscntc,justíficadarncntc, 
o Excc:lentissimo Senhor Desembargador AOOSTINO 
SILVÉRIO. Após a aprovação, por unanimidade, da ala da 
última Sessão Ordinária, foram julgados os seguintt:s 
pnx:cssos: 
.MANPADO DE SEGUBANCA ~ 
!tQ000~3JQ09.8.03.QOOO (aatlgo n. I J61/l009l 
Impetrante: Pedro Rodrigues Gonçalves leite 
Advogado: Evaldo Silva Corr~ 
lnfonnante: Presidente da Comisslo Eleitoral para 

Escolha da Lista Tríplice par• o Cargo de 
l'rocurador..Qcral de Justio,:a do ~inistério 
Público do Estado do Amapá 

Liti.'ICOnsortes: laci Pelaes dOll Reis e Roberto da Silva 
Álvam; 

Relator. Desembargador Mirio Gurtyev 
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DECISÃO: "0 Tribunal Pleno do TJAP, à unanimidadt, 
aoolhcndo a preliminar de perda do objeto, não conhox:cu do 
mandamus." 

M.MWAPO DE SEGURANCA N* 
OOQl89l-l3,lQ08,8,03 0000 Cautleo n. 1,339/20081 

Impetrante: 

Advogados: 
lnfonnante: 

Litisconsorte 
passivo 
neces.úrio: 

Sindicato de Enfermagem c Trabalhadores de 
Saúde do Estado do Amapá 
SINDESAUDEIAP 
José Luiz Amaral Pingarilho e Outros 
Secretário de Estado da Administração do 
Amapá 
Banoo do BroOSil S. A 

Relator: Desembargador M6río Gurtyc:v 

DECISÃO: "O Tribunal Pleno do TJAP, à unanimidade, 
rejeitando a preliminar de inépcia da inicial conheceu do 
mandamu.< c, no mérito, pelo mesmo quorum denegou a 
ordem. nos tcnnos dos votos proferidos." 

MANPADO DE &_E,ÇUKANCA N* 
00000 !87J-Ql-!008.8.oJ.OOOO (antigo n. L121/l008l = 
~tlnqsjo ck julgamento 
lmpctrMte: José Hihno Haas (em caus:~ própria) 
lnfonnantc: Presidente do Tribunal de Justiça do 

· Estado do Amapá 
Relator: Desembargador Dóglas Evangelista 
Pedido de vislll: Desembargador Miuio Guttyev 

DECISÃO: " Eon continuação de julgamento, o Tribunal 
Pleno, a unanimidade denegou 1 ordem nos tcnnOS dos votos 
proferidos." 

M..AI'WADO DE SEGUKANCA N" 
00009189HO.lOOUJll,toQO Canllgo q. 1,3·1~008) -: 
CoaUauacio ck julpmeoto 

Impetrante: Max Chrístisn Dias Oliveira 
Advogada: Prc:tty leite: 
lnfonnante: SC(.ntãrio de E.~1ado da Administração do 

Amapá 
Relator: Desc!nbargador Dóglas Evangelista 
l'edido de vista: Desembargador Canno Antônio 

DECISÃO: "Em continuaçio de: julgallléllto, o Tribunal 
Pleno após o voto do Dc:scmbargador Carmo Antônio 
çnocedcndo parcialmente a ordem, pediu vista o 
Dcscmbargador Edinardo Souza, antecipou sc:u voto o 
Desembargador Raimundo V ales acompanhando a 
dissidb>cia:· 

CONFLITO DE COMPETtNCIA f'i. 
.o~oooo"""._.t.._a9...,o.,..J,..a~,z"'oo,..s..,JI..,.O""'J,..OOor:O,.,oc__....~c...,,n .. ugo n .•. . .l!m~ 
tmlinnçilP de )ul&IIIWÚII 

Suscitante: Juizo de Direito da I' Vara Cível e de 
FB7.cnda Pública da Coman:a de Macapá 
(Jui7. de Direito Dr. Ailton Man:clo Mola 
Vidal). 

Suscitado: Juizo de Direito da r Vara Civel c de 
Fazenda Pública dói Coman:a de Saniana 
(Juiz de Direito Dr. Man:us ~inicius 
Gouvâl Quintas). 

Relator: Desembargador Dõglas Evangelista 
Pediolo de vista: Desembargador Mério Gurtyev 

DECISÃO: ''O Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de 
Justiça, em continuação de julgamento, julgou procedente o 
Conflito e declarou competente o Juizo de Din:itu da r Vanl 
Cfvel da Comlll't.'ll de Sanlana, nos termos dos votos 
proferidos." 

E.M.JlARGQS.J)t_DEÇLARACÀO NO MANDADO DE 
SEGUKANCA !f OOQOO!IQk97JOOU.03.0000 <antieo n• 
1.2MOOII 

Embargante: Warley Maciel Pinheiro Ferreira 
Advogado: Eden Paulo 
Relator: Desembargador Mello Castro 

DtCISÃO: "() Tribunal Pla~o do TJAP, à unanimidade, 
conheceu dos embargos e, no méri to, pelo mo:smo quon1m, 
nçgou-lhes provimento, nos term~ dos mtos prof..-idos." 

AGRAVO REGIMENTAl. NO l'!fhNDAOO DE 
~ÇA Jll" JlQ0001713-9L2001,S.03,00Q0 faatieo 
n:J.~ 
Agravante: CãmaN Municipal de Vitória do Jari 
Advogados: Alcx Sampaio do Nascimento e outro 
Relator: Dc:;cmbargador Presidente 

DECISÃO: "0 Tribunal Pleno do TJAI', à unanimidade, 
conh«eu do mgravo o; nn mérito, pelo mesmo qrron1m, 
nc:gou-lhcs provimento, nos lermos dos votos proferidos." 

nGISJ')Ht "' Tribunal Plono registrou as ~ dos 
Doutores Flávio Cavalcante e Roberto da Silva Alvares. 
Membros do Ministério Público, atualmente desempenhando 
suas funções como, Diretor Geral do Ministério Público e 
Chefe de Gabinete da Procuradoria Geral, respectivamente. 

l'or ser • primeira sesdo do Procurador Qual, Dr. laci 
Pelae.• dos Reis, o Dcscmbarpdor Presidente deu-lhe as boas 
vindas, ressaltando que é a primeira vez que um Promotor de 
Justiça assume·a Procuradoria Geral. 

Nada mais havendo, f<~i · a Sessllo is nove horas e 
cinquenta minutos. Eu, r; ríllll Ten:zinha Sal 'do 
Naseimento, Oiret0<11 ria do Tribunal Plen:to, I rei 
a presente ata, que vai por mion ~bscrita~i o 
Excclcntfssirno Senhor Dcso:m~ (1(-esi 
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Pauta de Publicação - Atos Judiciais 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO; CiVEL 
Processo n• 0000184-83.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: JANOERSON AYDER DE LIMA MARINHO 
IMPETRANTE: ORENICE TAVARES DA SILVA 
Advogado: MANOEL DA COSTA MACIEL - 6751\P 
IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DO 
JARI . 
Advogado: VINICIUS ALFREDO GODONIX NIZ MARVULLE 
- 284501SP 
Relalor: Desembargador RAIMUNDO VALES 
Despacho/Oecisao: VIstos etc. , 

ORENICE TAVARES DA SILVA e JANDERSON AYDER DE 
LIMA MARINHO, identificados na lnlcaal, alravés de advogado. 
lmpclraram Mandado de Segurança, oom expresso pedido de 
liminar. oontta alo do PREFEITO DO MUNICIPIO DE VITÓRIA 
DO JARI, nos termos da Lei n• 1.553151. 

Alegaram. em slntese. que folam aprovados em 0011ClM'SO 

pUblico realizado pela Prefeilura Municlpal de Vrtória do Jari, 
para ocupar o cargo de Professor Educa~o Básica I 
(Professor de 1' a 4' Sllóes)- Nivel Médio, e que, investidos 
nos seus cargos a partir de abril de 2008, passaram a 
regularmente exerCBO' suas atividades na zona rural do 
muoleipio. 

Contudo. folam surpreendidos pelo Decreto n• 016/2009, de 
30 de janeiro de 2009. que !ornou nulos os Decretos de 
Nomea~o e r8Sll6CIIvos Termos de Posse dos impelrantes, 
demitindo-os sumariamente do serviQO púbico municipal, 
inobstante sempre desempenharem suas funções com afinco 
e zelo. 

Acrescentaram, ainda, que a motiva~o da autOridade 
impetrada, ao expedir o mencionado decreto de anulação, teria 
sido o excesso do nomeações de oonrursados pelo gestor 
municipal anterior, extrapolando o imite legal para conlratação 
de pessoal. 

No entanto, todos os conlratados estariam dentro do limite 
previsto no edital do ooncurso. embOra tenham os impetrantes 
sido convocados em segunda chamada, lace a deslstêoda de 
vários c:oncursados convocados em primeira mão, o que lhes 
garantiria reclassífica~. 

Por fim. aduziram que a demissão sunária não fora precedida 
de regular processo adminlstratiw Que assegurasse aos 
lmpetranles o direito á ampla defesa e contraditório. daJ a 
ilegalidade do ato perpetrado pelo gestor municipal. 

Por essas razões. requereram os Impetrantes a concessão de 
liminar para delerminar a ~medlata cassação do ato ilegal, 
manlendo os Impetrantes no exerclcio eletivo de seu lraliaoho, 
no mesmo cargo que ocupawm, bem oomo o pagamento de 
sua rem~ durante todo o perlodo em que estiVorem 
afastados'. 

No mérilo, pediram pela concessao em definitivo da 
segurança ·no sentido de manter a liminar porventura 
ooncodlda'. 

Postularam. também. pela ooncesdo do beneficio da 
gratuidade de jusUça ou pagamento de custas ao final do 
processo. 

A inicial veio lnstNida. com procura~o judicial, cópias de 
doCUmentos pessoais. dos OecreiOS de Nomea~ e Termos 
de Posse dos Impetrantes. do Edital do concuBO. da Listagem 
Geral - resultado do ~so pUblico. do Edital de 
Convoca~. do Decreto n• 01612Q09.GAS/PMVJ e seus 
anexos. (f. 02155). 

Em decislo de f. 56158. deferi a Uminar requerida. 
assegurando a perman6ocia dos Impetrantes no elCilrCiciO do 
cargo de Professor Educação Básica f (Professor de 1' a 4' 
Séries) - Nlvel Médio, do Municfpio de Vitória do Jari, 
garantindo-lhes a percepção da oorresponder1te remunct3~o. 
inclusive do perlodo de afastamento. até a apreciação do 
mérito do presente mandamus. 

Prestadas as Informações (1. 62167), onde defendeu a 
autoridade Impetrada o aceno do ato adminislrativo 
impugnado, e após a manlfestaçio do Ministério Público neste 
grau (I. 84187), opinando pela ooncesdo da segurança 
pleiteada. o Munk:lplo de vttMa do Jari protocolou nova 
informa~o (f. 89/91 ), agora dando conta da edl~o e vigência 
do Decreto n• 009/2009-GABIPMVJ, de 01 de abril de 2009. 
que. revollando o Decreto n• 01~GABIPMVJ, determinou 
a reinlegração dos servidores impelrantes em seus respectivos 
cargos. 

E o relatório. Passo a fundamentar e decidir o que cabl\1111. 

No presente prousso. losurgem·se os impetrantes oontra ato 
praticado pelo Prefeito do Municlpio de Vl!ória do Jari, que 
sumariamente os demitiu de seus cargos de prof8550( da rede 
municipal de enslno. apesar de I* estarem em efeti'o'O exerclciO 
há vários meses. 

I 

Corno demonstram os autos, o gestor do Mroiclpio de Vtlófia 
do Jan, atra~ do Decreto n•ot6/2009, anulou os decretos de 
nom~o e termos de posse do Impetrantes. Contudo este 
ato não tora preçedido de prousso administratiVO com a 
finalidade de apurat eventual falta atribuída aos seMdoras e 
onde se lhes gtr~ntilla o exercido da ampla delesa e do 
contraditório, confolme disposição do proprio teodo 
constitucional brasileiro. 
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Após deferida liminar assegurando a manutenção dos 
Impetrantes em seus cargos, até j\Agamento de mérito da 
ordem, a autoridade Impetrada edtou now decreto re'/Ogando 
o ato pelo qual exonerar~ os lmpelrantes, e o.rja vaidade se 
questionaw com esta mandamental. 

Com Isso, o presente mandamus perdeu seu objeto, uma vez 
que ato suoervenlente voluntário da Adminislra~o Municipal 
Impetrada extirpou do mundo jurídico o decreto que estâ na 
base da presente lmpe~o. o mesmo apontado oomo 
violador ao direito liquido e certo dos impetrantes, 
de\IOivendO·Iles portanlo ao status quo ante. 

T ai circunstância retira aos autores mandamentais o inter95Se 
processual na ordem pretendida, condi~o da açao esta 
imprescindível ao prosseguimento do presente processo a 
partir de ent3o 

Pelo exposto. ante a manifesta perda de seu objeto, declaro 
extinto o presente processo. sem resol~o de seu mérito. nos 
termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais wbstltuldas pela gratuidade judiciária 
Inicialmente deferida. Sem verba honorária, por lncablvel na 
espécie, em homenagem à Súmula 105, do Superior Tribunal 
de Justiça. 

Publique-se. 

lnltmem·se. 

Cumpra-se. 

Desembargador RAIMUNDO VALES 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CÍVEL 
rocesso n•. 0000122..43.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: ROOINERI SOUZA 011 SILVA 
IMPETRANTE: CLEYDE NASCIMENTO DA SILVA 
IMPETRANTE: ROSIVALDO CHAVES DOS SANTOS 
IMPETRANTE: MARIA FERREIRA DUARTE 
IMPETRANTE: ADALTON BEZERRA DE HOLANDA 
IMPETRANTE: LILIO MONTEIRO DOS SANTOS 
IMPETRANTE: DIEL CARVALHO DE SOUZA 
IMPETRANTE: IVALDELENE DE FREITAS SANTANA 
IMPETRANTE: AI DA TOSCANO FURTADO 
IMPETRANTE: OSMARINA ARAUJO DE LIMA 
Advogado: MANOEL DA COSTA MACIEL- 675AP 
IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DO 
JARI 
Advogado: VINICIUS ALFREDO GODONIX NIZ MARVULLE 
-284501SP 
Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES 
Despacho/Oecisao: VIstos etc. 

ROOINERI SOUZA DA SILVA. CLEYDE NASCIMENTO DA 
SILVA, ROSIVALDO CHAVES DOS SANTOS, MARIA 
FEREIRA DUARTE, AOALTON BEZERRA DE HOLANDA. 
LILIO MONTEIRO DOS SANTOS. DIEL CARVALHO DE 
SOUZA. tVALDELENE DE FREITAS SANTANA. AIDA 
TOSCANO FURTADO e OSMARINA ARAÜJO DE LIMA, 
identificados na Inicial, alravés de advogado, Impetraram 
Mandado de Seg~.rança, com expresso pedido de ~minar, 
contra ato do PREFEITO DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO 
JARI, nos llllmOS da Lei n•1.553/51. 

Alegaram. em síntese. que foram aprovados em concurso 
pUblico realizado peta Prefeit~.ra Municipel de VItória do Jari, 
para ocupar o ~rgo de ProfflSSO( E~ Bãsica I 
(Professor de 1' a 4' Séries)- Nlvel Médio. e que. inveslidos 
nos seus cargos a partir de marQO de 2008, passaram a 
regularmente exercer suas atividades na Secretaria Municipal 
de Educação ·zona urbana. 

Contudo, foram surpreendidos pelo Decreto n• 016/2009, de 
30 de janeiro de 2009, que tomou nuloS os Decrotos de 
Nom~o e respectivos T~~mos de Posse dos Impetrantes, 
demilindo-os sumariamente do seMço públioo municipal, 
lnobstante sempre closcmpenharem suas funções com afinco 
e zelO. 

Acrescentaram. ainda. que a motivação da au1oridade 
Impetrada, ao expedir o mencionado decreto de anulação, teria 
sido o exc:es60 de nomeações de concursados pelo gestor 
municipal anterior, extrapolando o llm~e legal para contratação 
de pessoal. 

No entanto, todos os contratados estariam dentro do limile 
previsto no edital do ooncutso. embora tenham os impetrantes 
sido convocados em segunda chamada. face a desl&l6ncla de 
vários concursados convocados em primeira mão, o que lhes 
g•ranwn. reclooaificeçto. 

Por fim. aduziram que a demisslo sumária nAo tora precedida 
de regular processo adminlslrativo que asseg~Sasse aos 
impetrantes o direito â ampla defesa e contraditório, dai a 
Ilegalidade do ato pelll8lrado pelo gestor moniclpal. 

Por esses razOes, requiM'eram os lmpelrantes a OOI1CeS$AO de 
liminar para determinar a "imediata cassação do alo ilegal, 
mantendo os lmpetrantet no exerclcio eletivo de seu trabalho, 
no mesmo cargo que ocupawm, bem oomo o pagamento de 
sua remunera~ durante todo o perlodo em que estiverem 
afastados". 

No mento. pedi<1m peta concessão em dellnitiw da 
segurança "nn sentido de manter a Umlnar pcxventur.a 
concedida". 

Postularam, também. pela conce55ão do beneficio da 
gratuidade de justiça ou pegamer1to de custas ao rona1 do 
processo. 

A inicial velo instTUfda. com proanção judicial, cópias de 
documentos~. doi Dec:tetos de Nomea~ e Termos 
de Posse dos Impetrantes, do Edital do COOCl.fSO, da Ustagam 
Gerai - re5IAtado do ooncLnO pUblico. do Edital de 
Convocação. do Oecr.to n' 016/20()9-GAM'MVJ e seus 
ane>OS. (1. 121118). 

Pág. 22 

Em decisão de f. 1231125, deferi a fiminar requerida. 
assegurando a permanência dos Impetrantes no exercido do 
cargo de Professor Educação Bâslca I (Professor de 1' a 4' 
Séries) - Nlvel Médio, do Municlpio de Vitóna do Jari. 
garantindo-lhes a percepçao da 0011espondente remooeração. 
lnduslve do perlodo de afastamento. até a apreciação do 
ménto do presenle mandamus. 

Prestadas as lnfolmaç6es (f. 129/134), onde defendeu a 
autoridade impetrada o aceno do ato adminislra:ivo 
impugnado. e após a manifesta~o do Ministério Pübtioo neste 
grau (f. 151/156), opinando pela concessão da segurança 
pleiteada, o Municlpio de Vitória do Jari protocolou nova 
Informa~ (1. 171/173), agora dando conta da edição e 
vigência do Decreto n• 06912~8/PMVJ, de 01 de abril de 
2009, que, revogando o Decreto n• 01612009-GABIPMVJ. 
determinou a reintegra~ dos servidores Impetrantes em seus 
respectivos cargos. 

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir o que cabível. 

No presente processo: insurgem-se os impetrantes oontra ato 
praticado pelo Prefeito do Munlclplo do VItória do Jari, que 
sumariamente os demiUu de seus cargos de professor da rede 
mooicipal de ensino, apesar de já estarem em efe~...o exercfclo 
há vários meses. 

Como demonstram os autos, o geslor do Município de VItória 
do Jan. através do Decreto n• 016/2009, anulou os decretos de 
nomeaçao e termos de posse do Impetrantes. Contudo este 
ato não fora precedido de processo admlnlstratiYo oom a 
finalidade de apurar evenlual falta alribuida aos servidores e 
onde se lhes garanúria o exerclcio da ampla defesa e do 
oontraditório, conlorme disposição do próprio teodo 
constitucional brasileiro. 

Após deferida liminar assegurando a manulenção dos 
Impetrantes em seu1 cargos, até julgamento de mérito da 
ordem, a autoridade Impetrada editou novo decrem revogando 
o ato pelo qual exonerara os impetranles, e cuja validade se 
questionava com esta mandamental. 

Com Isso, o presente mandamos perdeu seu objeto. uma vez 
que ato superveniente votunlârio da Administra~ Municipal 
impetrada extirpou do mundo juridloo o decreto que estâ na 
base da presente lmpelra~o. o mesmo apontado como 
violador ao direito liquido e certo dos impetrantes, 
devotvendo·lhes portanto ao status quo anle. 

Tal circunstância retira aos autores mandamentais o Interesse 
processual na ordem pretendida, condição da ação esta 
Imprescindível ao prosseguimento do presente processo a 
partir de então. 

Pelo exposto. ante a manifesta perda de seu objeto, dedaro 
extinto o presente processo. sem resolu~ de seu mérito. nos 
termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civl. 

Custas processuais SUbStituidas pela gratuidade judiciária 
onocialmente deferida. Sem vertla honorária. por lncablvef na 
espécie. em homenagem à Súmula 105, do Superior Tribunal 
de Justiça. 

Publique-se. 

Intimem-se. 

Cumpra-se. 

Desembargador RAIMUNDO VALES 
Relator 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA.16 de abri de 2009 

(a)MARISATER~-C~ - t-
- llrio .-

TRIIIUNAL PlENO DA COIAARCA DE TRIIIUNAL DE JUS'TIÇA 
RIJA GENERAL RONOON N< 1295 • W.CAPÁ.,t,P • CEP 68.9()6.390 

Pauta de PublicaçAo -Atos Judiciais 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: ciVEL 
Processo n•. 00002()6.44.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: MARIA DE NAZARE MIRANDA CAVALCANTE 
Advogado: FRANCK JOSE SARAIVA DE ALMEIDA- 848AP 
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA 
AOMtNISTRACAO DO AMA? A 
Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES 
OespachoiDeclslo: VIstos, etc. 

Intime-se a impetrante a se manifestar sobre seu Inter~ no 
prosseguimento da presente açAo mandamental, lace o teor 
das Informações de f. 52153, prestadas peta autoridade 
im pelrada, dando oonllt de medidas administrativas 
esponl.ineas que Implicariam na perda de objeto desle 
mandado de segurança. 

Desembargador RAIMUNDO VALES 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0000183-98.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS 
IMPETRANTE: ELIANE VIEIRA DA COSTA 
IMPETRANTE: MARCIA DIAS DE SOUZA 
Advogado: MANOEL DA COSTA MACIEL · 675AP 
IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICtPIO DE VITORIA DO 
JARI 
Advogado: VINICIUS ALFREDO GODONIX NIZ MARVULLE 
-284501SP 
Relator. ~ EOtNARDO SOUZA 
Oespac;ho/Oecislo: ELWIE VIEIRA DA COSTA. MARIA DO 
SOCORRO FARIAS SANTOS e MARCIA DIAS DE SOUZA. 
por intermédio de advogado habltitado, Impetraram Mandado 
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de Segurança contra suposto ato Ilegal do PREFEITO 00 
MUNICIPIO DE VITÓRIA 00 JARI. 

Em sintese, alegam que õpós aprovação em concurso público 
promoVIdo pelo Municlpio de Vitória do Jari, para Ingresso no 
quadro de especialistas em educação, leram nomeadas, 
empossadas e estavam em efetivo exercicio do cargo desde 
junho de 2008, quando foram surpreendidas pelo Decreto 
n'016/2009. de 30 de janeiro de 2009, editado pela autoridade 
indigitada coatora, tomando nulo o ato de nomeação das 
Impetrantes. e demais atos subseqüentes. a pretexto de 
ajustar a despesa daquele municlplo aos preceitos da lei de 
responsabilidade fiscal: 

Aduzem que o objurgado ato tem por fina Idade permitir a 
contratação de pessoas alnhadas politicamente com o gestor 
municipal, através de contrato administrativo, e que não houve 
extrapotação no número de convocados para os cargos de 
especialista eln educação. conforme mencionado no deaeto 
n• 01612009, porquanto houve apenas uma reclassificação das 
impetrantes em decorrência da desistência de pessoas melhor 
colocadas no certame. que não compareceram quando 
convocadas. 

Argumentam que as escolas da zona rural do Município de 
Vitória do Jari onde as Impetrantes desempenham suas 
atiVIdades ficar.1o com o ltn;lonamento prejudrcado, pela falta 
dessas profissionais, e que o gestor municipal desconhece o 
funcionamento dessas escolas, nas quais os professores além 
da atividade docente. acumulam o trabaito de serventes. 
merendeiras e em alguns casos até de vigia do prédio escolar. 

Após. incursionarem sobre os fundamentos jurldicos do direito 
plerteado. pugnaram pela concessão liminar da ordem para 
Imediata cassação do ato ilegal, mantendo as impetrantes no 
eletivo exerciclo do cargo. bem oomo o pagamento das 
respectivas remunerações. No mérito, a concessão em 
definitivo da segurança. nos termos da liminar. Requereram 
ainda os beneficios da assistência judiciária gratuita. 

Voeram com a inicial, os documentos de f. 11157. 

Deferi em parte o pedido de liminar para sustar os efeitos do 
Decreto Municipal n' 01612009. persistindo em conseqliência, 
inalterada a situação juridica das Impetrantes junto ao Quadro 
de Pessoal do Município de Vitória do Ja~. determinando a• 
imediata reintegração das impetrantes aos respectivos cargos. 

A autoridade Impetrada prestou Informações às I. 64/69. 

A douta Procurado~a de Justiça opinou pela concessão da 
segurança. 

Posteriormente, a autoridade indigitada coatora requereu a 
juntada do Decreto n' 06912009-GAB/PMVJ de 1• (primeiro) de 
abril do 2009, que revoga os termos do Decreto n• 
016-GAB/PMVJ. de 30 de janeiro 2009, alvo da presente ação 
mandamental, e determina a reintegração imediata dos 
servidores constantes do rol daquele Decreto, em destaque as 
Impetrantes deste mandamus. 

t: o relatório. 

Decido. 

A noticia da revogação do Decreto n• Ot6-GABIPMVJ, de 30 

de janeiro 2009, alvo da presente ação. com a conseqüente 
reintegração dos sllMdores constantes do rol daquele Oecteto, 
em destaque as impetrantes deste mandamus, denota causa 
superveniente prejudicial ao prosseguimento desta ação 
mandamental porquanto satisfeita a pretensão aqui deduzida, 
fato que impõe a extinção do processo pela perda do objeto, 
tendo em vista que a revogação do objurgado ato nao decorreu 
tão somente da liminar defe<ida nestes autos, porquanto se 
assim fosse demandaria o prosseguõmento do leito para fins 
de confirmar a decisão limina<. 

Ao exposto, deciaro extinto o processo sem exame do mérito, 
nos termos do art. 267. VI. do Código de Processo Civil. 

Mantidos os beneficios da assistência judiciária gratuita 
deferida às Impetrantes. 

Intimem-se. 

Desembargador EDINARDO SOUZA 
Relator 

MANDAOO DE SEGURANÇA TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0002280-08.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: DENILSON HENRIQUE SILVA DE MIRANDA 
Advogado: LUCIVALDO DA SILVA COSTA- 735AP 
IMPETRAOO: SECRETARIO DE ESTAOO DA 
ADMINISTRACAO 00 AMM'A 
Relalor: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
DespaCho/Decisão: Oenilson Henrique Silva de Miranda 
impetrou mandado de segurança nomeando como autoridade 
coatora o Secretário de Estado de Administração do Governo 
do Estado do Amapá, em face de decisão que determinou a 
restituição de montante remunet'atório recebido a titulo de 
cumulação de cargos. 

Narra em suas razões que é servidor público do Estado do 
Amapá, tendo sido aprovado em dois COO(;UfSOs públicos, 
sendo o primeiro reaHzado pe.o exUnto IPESAP e o segundo 
pelo govorno do Estado do Amapá, ambos para o cargo de 
fisioterapeuta. desenvolvendo suas atividades regularmente 
junto a Secretaria de Saúde do Estado. 

Afirma que somente em julhO de 2006, após decisão proferida 
em mandado de segurança. conseguiu assumir suas funções. 
Entretanto. não obstante o trãnsito em julgado do decisum, a 
Secretaria de Administração do Estado, através de 
memorando da Divisão de Folha de Pagamento do 
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado· 
da Administração, Instaurou procedlmen1o administrativo 
objetivando apurar o motivo pelo qual estaria cunulando dois 
cargos públicos. 

Araumenta aue antes mesmo de serem apuradas as razões 
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que ensejavam a cumulaÇão, a diretora do DRH/SEAD, 
através de despacho, afirmou ser Ilegal o ato. Nesse mesmo 
sentido, o diretor do Departamento de Legislação de Pessoal -
DLP/SEAD, em parecer , afirmou que a cumulação se dera em 
face da falha da Administração Pública e que a mesma era· 
Indevida. 

Em razão desse parecer, foi apurado o valor que 
supostamente teria recebido Ilegalmente, Chegandcrse ao 
montante do RS 13.910.8t (treze mil novec<lfltos e dez reais e 
oitenta e um centavos). A partir do mês de agosto de 2006, 
passou a ser descontado mensalmente de sua reml.flef8ção a 
quantia de RS239,8ol (duzentos e trinta e nove reais e oitenta e 
quatro centavos). 

Nega ter ocorrido arbitrariedade por parte da Administração 
Pública Estadual, porquanto não teria respeitado determinação 
judicial reconhecendo seu direito à cumulação de dois 
contratos de fisioterapeutas. 

Após dissertar acerca da ofensa a seu direito liquido e certo. 
requer a concessão liminar da ordem a fim de ser expedida 
determinação no sehtido de que a autoridade nomeada coatora 
abstenha·Se. no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de efetuar 
o desconto mensal em sua ·remuneração do montante de R$ 
239.64 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro 
centavos), sob pena, de não o fazendo. lnoooet' multa diária no 
valor de R$ 1.000 (um mi reais) em seu favor. No mérito, 
pugna pela concessão em definitivo do mandamus. 

Relatados, passo a decidir. 

Cumpre inicialmente ressaltar que através dos MS n• 839/05 
foi garantido ao impetrante a cumulação de cargos públicos de 
fisioterapeuta, desde que os hOrários fossem compatlveis. 

Na hipótese concreta dos autos depreende-se que a 
Administração, em razão do impetrante ter cumulado dois 
cargos públicos antes da ediçllo da Lei Estadual n' 1.05912006 
que estabeleceu o Plano de Cargos. carreiras e Salários dos 
Profissionais da Saúde, determinou que fossem devolvidos 
valores recebidos, no seu entendimento, de forma ilegal, 
porquanto vedada estaria aquela cumulação. 

Sobreleva ressaltar que os documentos juntados aos autos 
demonstram que foi Instaurado procedimento administrativo 
com o objetivo de ver apurada a Ilegalidade ou nao da 
percepção daquelas quantias, entretanto, Inexistem elementos 

a demonstrar que foi concedida ao Impetrante oportunidade de 
defesa e contraditório. ou seja, a decisllo determinando a 
devolução não foi precedida do devido processo legal. 

Nossa Consbtuição é clara ao enfatizar a garantia do devido 
processo legal. O preceito contido no inciso LN do artigo s•. 
deixa claro que ninguem será privado da lberdade ou de seus 
bens sem o devido processo legal. Como se tanto não 
bastasse. acrescenta no inciso LV que aos litigantes, em 
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral. 
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes. vedando, no Inciso XXXVII, a 
existência de !11bunat ou juizo de exceção, sem esquecer a 
exigência do art. 93. IX no sentido da fundamentaçllo 
substancial dos julgamentos. 

Como bem observa Paulo Henrique dos Santos Lucon. 
citando Ada Petteg~ni Grinov9(, • a Constituição Fede<al não 
mais limita o conlradít6rio e a ampla defesa aos processos 
administrativos (punitivos) em que haja acusados, mas 
estende as garantias a todos os processos administrativos, 
punitivos e nao punitivos, ainda que neles não haja acusados, 
mas simplesmente litigantes. Litigantes existem sempre que, 
num procedimento qualquer. surja um conftito de interesses. 
Não é preciso que o conftito seja qualificado pela pretensão 
resistida, pois neste caso surgirão a lide e o processo 
jurisdicional. Baste que os participes do processo 
administrativo se anteponham face a face, numa posiçllo 
contraposta·. (artigo publicado na RJ n' 253 - nov/1998, pàg. 
5). 

No mesmo sentido Hely Lopes Meireltes, in Direito 
Administrativo Brasileiro, Ed. Malhelros, p. 666. ensina que •ao 
Poder Judiciário é permitido pe<quirlr todos os aspectos de 
legalidade c legitimidade para descobrir e pronunciar a 
nulidade do ato administrativo onde ela se enconlre. e seja 
qual 1or o artilldo que a encubra. O que não permite ao 
Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou 
seja, sobre a conveniência, oportunidade. eficiência ou justiça 
do ato, porque, se assim agisse. estaria emitindo 
pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial." 

Compete, pois, ao Judiciário, o exame de lodo 
comportamento não legitimo da Administração. ou seja, que 
confnonte a ordem juridica vigente. Além disso, deverá. ainda, 
fazer o exame dos atos adminlstr.atlvos que, a pretexto de 
exercer apreciação ou decisao dlscr1clonària. transpassar os 
limites da dlscricionariedade. 

Ademais, para que fosse determinada a devolução dos 
valores seria Indispensável a comprovação de ter o Impetrante 
deixado de laborar, ou seja, se percebeu tal montante o fez a 
titulo de contraprestaçllo pelos serviços prestados. Além disso. 
cabe ressaltar que a decisão exarada por esta Corte de Justiça 
considerou legal a cumulação dos cargos públicos, porquanto 
expressamente pennltida pela Constituição Federal. 

Conforme tenho me manifestado as liminares visam assegurar 
a tutela do direito aparente. quando através da denominada 
prova prima fade se evK!enciem os critérios classicamente 
adotados de aparência do bom direito (lumus boni iuris) e 
perigo na demora (perieulum In mora). 

No primeiro pressuposto, temos a "plauslbllidade do direito", a 
evidenciar a existência de um Interesse processual, a que se 
convencionou denominar de lumus bonl ju~s (fumaça do bom 
direito). No segundo, temos o eventual retardamento na 
compcslção da lide com possibilidade de penecimento, ou do 
próprio processo ou de seu objeto: é aquilo denominado de 
perk:utum In mora. Somente a concomitjncia desses dois 
pressupostos admite a tutela liminar. 

Marcelo Freire Sampaio Costa, in Aspectos da Teoria Geral 
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da Tutela Antecipada. J..;s Sintese, Jan/Fev 2001, a respeito 
do assunto e citando Humberto Theodoro Júnior diz que o 
ex•Desembargador •utiiza·se de argumentos singelos, porém, 
robustos. quando ensina, em relação a plausibllldade de dano 
irreparável, ser a mesma avaliada pelo juiz, segundo as regras 
do livre convencimento, de modo que não dispense a 
fundamentação ou moivação de seu conhecimento: mas isto 
dar-se-á oom multo maior liberdade de ação do que na 
lonnação de certeza que se exige no processo definitivo·. 

O mesmo autor cita. ainda, esciarecendo o tema Cândido 
• Rangei Dinamarco. que ele diz ser •um defensor ardoroso da 

instrumentalidade e real efetividade do processo, a situação 
processual a ser extirpada (corno se fora um cancro) mediante 
a tutela antecipada, fundada no inciso 11 do diSpositiYO legal da 
antecipação da tutela de mérito, consubstancia-se na 
necessidade, Inadiável, de neutralizar os mates do processo. 
porque, há demoras razoáveis ditadas pelo caráter formal 
ine<ente ao processo e ha demoras acrescidas pelo 
comportamento desleal do demandado.· 

Como salientei, colacionando trechos da doutrina. a 
concessão de liminar deverá obedece< dois requisitos básicos, 
que são o perigo da demora e a aparência do bom direito, 
sendo que a Inexistência de algum deles toma oogente o 
indeferimento da liminar requerida. 
Na tipótese ooncteta dOS autos resta patente a presença de 
ambos os requisitos, uma vez que a cumulação dos cargos 
públicos, antes mesmo da edição da Lei n• 1.05&2006. era 
perfeitamente cabível por previsão expressa da Constituição 
Federal de 1988. No que tange ao periculum In mora, deve ser 
destacado que a vertla suprimida é de natureza alimentar, 
integrante dos proventos do Impetrante. 

Posto isto, concedo a liminar determinando que a autoridade 
nomeada coatora se abstenha de efetuar qualquer desconto na 
remuneração relacionado ao período de 04 de julho 26 de 
dezembro á 2.006, sob pena de multa diár1a no montante de 
R$ 1.000,00 (mil reais) a ser revertida em favor do impetrante. 

Preste informações a autoridade nomeada coatora no prazo 
legal. Após, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para 
manifestação. I 
Intime-se. 

1 Macapá, 14 de abtil de 2.009 j 

Desembar~or GILBERTO PINHEIRO 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

MANDAOO DE SEGURANÇA TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0000112-96.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: DELCILENE DO CARMO CAMARAO 
Advogado: HELDER MAGALHAES MARINHO · 1361AP 
IMPETRADO: ESTADO 00 AMAPA 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Despacho/Decisão: Trata-se de Mandado de Segurança 
impetrado em favor de Delcilene do carmo Camarão em face 
de ato tido por Ilegal e abusivo perpetrado pelo Governador do 
Estado do Amapá que, através do Decreto n•. 431512006, 
demitiu a impetrante do serviço público. 

Alegou em suas rafles que é funcionária pública do Estado 
do Amapá, ocupante do cargo de Fiscal da Receita Estadual. 
tendo Ingressado em seu quadro por meto de concurso público 
realizado no ano de 1992. Em 24 de maio de 2005, foi 
instaurado inquérito policial. através do auto da prisão em 
flagrante n•. 01912005-DPI. Entretanto, ele teria sido preparado 
peta procuradora do empresário individual F. P. Palheta-Loja 
Between, juntamente com um Delegado da Poti:ia Civil. 

Aduziu que através da Comunicação n'. 00112005 a 
Corregedoria da Receita Estadual, por melo de sua 
corregedora. sugeriu ao secretário estadLJal que fosse 
Instaurado inquérito administraUYO para apuração dos fatos, 
editando-se a Portaria n•. 06412005 publicada no Diãrio Oficial 
do Estado do dia 0210612005. 

Sustentou que a mencionada portaria nomeou os servidores 
Regina do Socorro Zagalo Monteiro Ferreira • Auditora Fiscal. 
Sara Rod~gues Bar1losa • Fiscal de Tributos Auxiliar e Aldecy 
Albuquerque Andrade • Contadora, e sob a Presidência da 
primeira, para proceder a slndic.1ncia, no prazo de 30 (trinta) 
dias, conforme Lei n•. 0066193. Assim, mesmo nao Integrando 
a comissão slndicante, a corregedora da fazenda estadual, 
depois de receber alguns documentos do secretário em 
exercício. os encaminhou a Comissão para que fosse 
procedida a juntada ao procedimento administrativo 
instaurado. 

Afirmou que essa juntada de documentos ordenada pela 
Corregedora de Fazenda tomou o processo nulo de pleno 
direito, porquanto ela não faria parte da comissão s!ndicanle. 
Ademais, a titular da corregedoria fiscal da seaetaria da 
Receita Estadual, exerce a função sem que preencha requisito 
legal para Investidura, qual seja: habilitação profissional eXIgida 
pela Lei n•. 8.906194, cuja função seria privativa de advogado, 
conforme previsão insculplda nos arts. 1' e 3' da referida lei . 

Continuou argumentando que apesar de alguns doutrinadores 
considerarem que os atos derivados deste vicio podem ser 
considerados válidos, estabel- algumas circuns!Andas a 
serem anarlsadas. entre elas, que eles sejam praticados de 
boa-fé, a que na hipótese dos autos não teria ooorr1do, pois 
sendo a corregedora bacharela em Direito teria por obrigação 
ter conhecimento dos requisitos para o execclcio de atividade 
privativa de advogado, não podendo alegar desconhecimento 
para escusar-se da responsabilidade. 

Em longo arrazoado alegou, ainda, que o flagrante que 
culminou com a prisão da Impetrante teria sido preparado. 
Nesse sentido a doutrina e jurisprudência teriam firmado 
entendimento afirmando que o ato não representaria c~me, 
porquanto frustrada a possibindade de dolo. 

Acerca do procedimento administrativo narrou que a 
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Comissão Processanle se reonlu em 1410312006 admitindo a 
Impossibilidade da oonclusão dos lrabalhos, resolvendo efetuar 
a comunicação ao Secretário. a qual foi feita através do Oficio 
n• 01912006 Os. 360, alegando entre oulros óbices a 
substituição de menbros da comissão; a dificuldade em 
realizarem Inúmeras diligências com o fim de materializar o 
illdto. Ademais. novamente por Intervenção da CorregedOOa 
da Fazenda foi editada a Por1ao1a n•. 03512006 SER. 
nomeando nova Comissão Processante. desta feita para dar 
continuidade aos trabalhos da comissão lnstitulda da Portaria 
n•. 11Q/2005, que nao concluiu em tempo hâbi os trabalhos. 

Sustenlou, ainda. que a edição da nova Portaria n•. 03512006 
é nula de pleno direito por nao conter fundamentação legal 
para a prática do ato adminostrativo em espécie, e mais, a Lei 
n•. 0066/93 nilo disponibiUza nenhum tratamento relacionado a 
esta questão, portanro, o ato padeceria de sustentabilidade 
legal. 

Asseverou que em 3110712006 foi efetuada a )untada da 
defesa escrita da Impetrante, porém lneldste na cópia do 
processo. requerida dia 10/1112008 e certificada com o 
original, qualquer ato que Indique sua notificação para 
apresentar defesa, o que colocaria o processo sob suspeita. 

No tocante a recomendação exarada no relatório de conclusão 
dos trabalhos, afirmou que teria sido recomendada a pena de 
demissão. Entretanto, em se tratando de tal sanção. privativa 
do Chefe do Exeeu1ivo. foi encaminhado o processo 
administrativo ao Governador do Estado que, através do 
Secretário de Estado da Administração. encaminhou ao 
Procurador Geral do Estado para análise e parecer, tendo 
C()(OO resultado o conhecimento da nulidade dos atos 
p<ocessuais por entender estarem presentes lllcios de forma. 
Por melo de seus advogados obteve uma via daquela peça, 
cntrotanro, em novembro de 2008, peUdonou )unto e 
Corregedoria da Secretaria da Receita Estadual buscando 
conseguir cópía Integral do processo, o qual lhe foi entregue 
sem o parecer mencionado. 

Argumentou que dillgendou no sentido de que fossem 
tomadas providencias em relação a tal falo, destarte foi 
informada que o processo original teria desaparecldo. restando 
apenas um processo reconstituído. onde o parecer original 
teria sido substituído por outro, oonciulndo peta aplicaçao da 
pena de demissão. inclusive com homologação do Procurador 
Geral do Estado. 

Após dissertar a cerca de seu direilo, requereu que seja 
tim•narmenle declarada a nulidade do Processo Adminislrativo 
n• 003/05, em razão dos vícios apontados, com sua imediata 
reintegração ao serviço público. bem como o reslabeloclmenlo 
do pagamenlo de seus vencimentos. No mérito a confirmação 
da hminar em todos os seus tennos. 

Informações prestadas pela autoridade nomeada coatora 
aduzJOdo que o paw-ecer e..arado pela Procuradoria do Estado 
seria meramente opinativo, cuja efiCácia depende de uma 
decisão posterior. Em em relação ao fato da COITegedora haver 
requisitado o inc;uérilo policial para instruir o processo 
administrativo não existiria qualquer Irregularidade, porquanto o 
admlnistratrvo busca esteio no prindpio da ve<dade material, 
também denominada liberdade de prova, bem como o 
permissivo constitucioo;ll do contraditório aos litigantes do 
processo administrativo que podem valer-se de qualquer prova 
lfdta a fim da provar suas alegações. 

Seguindo em suas razões asseverou que a a~ de que 
existlnam nulidades decorrentes dos atos da Corregedoóa 
Fiscal em razAo da ausência de habilitação profissional, nos 
lennos do Estalulo da OAB. não deve prevalecer, uma vez que 
o exercíCIO dess~ cargo seria presdndlvel a Inscrição no 
quadro da OAB, sendo até mesma Indevida nos tennos do art. 
28, 111 da Lei n•. 8.906194 ante a Incompatibilidade resultante 
do exercício do cargo público. 

Em relaçao ao pedido de nulidade com eslelo na ausência da 
despacho de saneamenlo do processo afirma que ele estaria 
desprovido de fundamentação. eis que ausentas 
irregularidades no processo. o ato é presdndivel. No tocante a 
Inobservância dos !)(azos na conduçao do processo, sustenlou 
que não teria ocasionado qualquer prejuizo a impetrante, ao 
conlràrio, leria lhe fadütado a defesa. estando ausente o 
comprometimento acerca da apuração do llícilo. 

Continuou alegando que para a nulidade dos atos positivados 
no curso do processo administrativo disciplinar sao 
insuficientes alegações abstratas de cerceamento de defesa e 
negaliva do conlradilório. devendo a parte demonstrar o 
pr"Juizo indevido ao exercício da defesa para quo possam ser 
nulos ates produzidos. No tocante a alegaçao de consdtulção 
de uma nova comissão processante para dar continuidade aos 
trabalhos. ocasionando vídos Insanáveis no processo, afirmou 
não merecer guarida, posto que o processo admlnistralfvo não 
eslâ adstrllo ao principio da Identidade f!Sica do julgador, 
aplicando-se 'a hipótese dos autos o principio da 
Instrumentalidade das formas e da economia processual, 
devendo-se entender que a mera inobservãncia da forma nao 
acarreta a nulidade dos atos praticados. desde que ausenla -
substancial prcjuizo para a defesa. 

L1111inar Indeferida em razAo da ausência de demonstração do 
fumus bonl luns. porquanto em se tratando de mondado de 
segurança a prova acerca .da ofensa ao direito líquido e certo 
deverá VIr pré·conslitulda. 

Através da petição a Impetrante requereu a desistência do 
mandamus. 

Posto isto. e por tudo o mais que dos autos consta, defiro o 
pedido de desislência e extingo o processo sem julgamento do 
mênio com fundamento no art. 267, VIII do CPC. 

Intime-se 
I.Aacapã, 14 de abrU de 2009. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 

Desembargador GiLBERTO PINHEIRO 
Relator 

(DIÁRIO OFICIAL) 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0000181·31.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA 
Advogado: MANOEL DA COSTA MACIEL . 675AP 
IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DO 
JARI 
Advogado. VINICIUS ALFREDO GODONIX NIZ MARVULLE 
· 284501SP 
Relator: Desembargador CARMO ANTONIO 
DcspachoiOoclsão: LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA, 
por meio de advogado, Impetrou mandado de segurança, com 
expresso pedido de liminar. contra alo supostamente ilegal e 
abusivo praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE VITORIA 
DO JARI, que, mediante o Decreto Municipal n.• 016, datado 
de 30 de janeiro de 2009, tomou nulo os atos de nomeação e 
de posse do Impetrante ao cargo público de Agente de 
Fiscalizaçao, resultante do Concurso Público n.• 001/07.PMVJ. 

Diante dos esclarecimentos prestados pelo Procurador do 
Município de Vitória do Jari, dando conta de que o Decreto 
Municipal n.• 01612009-GABIPMVJ foi revogado pelo Decreto 
n.• 06912009 e o impetrante reintegrado aos seu respett;vo 
cargo (fts. 79181). ouça-se a Proe<hdoria-Geral de Justiça, no 
prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 da Lei n.• 
1.533/51 . 

Após. voltem-me os autos oonclusos. 

Desembargador CARMO ANTONIO 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0000200-37.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO LOBA TO BENTES 
Advogado: GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR· 1029AAP 
IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DO 
JARI 
Relator: Desembargador CARMO ANTONIO 
Despacho/Decisão: MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARI. por 
meio do prOCI.J3dor constituído. protocolou peUção nos autos 
no mand<'do de sego.nnça lnterposlo por MARIA DO 
SOCORRO LOBA TO BENTES. requerendo juntada do Decreto 
n.• 06812009-<>AS/PMVJ. de 1.0/04/2009, para comprovar que 
o Decreto n • 01612009-GABJPMVJ tol revogado, e os 
seMdores. por este prejudicados. foram reintegrados aos seus 
devidos cargos. 

Acontece que o objelo deste mandado de segurança nlio diz 
respeito às ações mandamentais impetradas contra o aiO que 
deu origem ao referido Decreto. Note-se que no presente 
"""'it", a impetrante eplgrafada visa a sua nomeaçao ao cargo 
de operador de mlaooomputador, e a suspensão dos atos 
administrativos que defam ensejo as contratações de 
servidores por meio de contratos administrativos. 

Destarte, desentranhem-se os documentos encartados às fts. 
41143 e cumpra-se a decisão liminar, no sentido de notificar a 
auloridade nomeada coatora para !)(estar as Informações no 
praz.o legal e, em seguida. encaminhar os autos a 
Procuradoria·Geral de Justiça. 

Desembargador CARMO ANTONIO 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CjVEL 
Processo n•. 0000125-95.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: SANDRA MARIA QUEIROZ FERREIRA 
Advogado: HELDER MAGALHAES MARINHO · 1361 AP 
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA 
Responsável: MARIA DO SOCORRO PINHEIRO VALENTE 
Relator: Desembargador EDINARDO SOUZA 
DespachoiOeclsão: SANDRA MARIA QUEIROZ FERREIRA e 
.MARIA DO SOCORRO PINHEIRO VALENTE. em processos 
autônomos, por intennédlo de advogado habilitado. 
impetraram Mandado de Segurança, corn expresso pedido 
fimlnar. contra suposlo ato Ilegal do GOVERNADOR DO 
ESTADO DO AM/IJ>Á. 

Em linha gerai&. extrai-se do extenso arrazoado constante da 
petição Inicial, que as Impetrantes se Insurgem contra ato do 
Governador do Estado do Amapã, consubstanciado nos 
Decretos n• 431312008 e 4314/2008, ambos publicados no 
DOE em 31.12.2008, que lhes aphcou a pena de demissão, 
calcado em processo administrativo diSCipWnar alegadamente 
crivado devidos que o lnquinam de nulidade. 

Tais vlc10s consistiriam na cole la ilidta de provas pela 
Corregedo<a, quo não fazia parte da Cornis•ão Processante 
Disciplinar: ser a Corregedor1a Fiscal dirigida por pessoa sem 
habilitação proflsslonal. nos termo• do E&tatuto da OAB; 
ausência de saneamento do processo administrativo peta 
comissão diSCiplinar. excesso de prazo na prâtica dos atos do 
processo admlnlstra~vo; constilulção de nova comissão 
processante para dar continuidade aos trabalhos da 
comissão anterionnente constiiUfda: ausência de fundamento 
legal para lnstitLMção dessa nova comissão processante. 
consHtulda apenas para dar uma aparâncla de legalidade e 
celeridade ao processo; extravio do processo administrativo 
oriQinal, com a reconstituição do processo 58111 qualquer 
comunicação à Impetrante. 

Disseram que a manifestação da comissão processante foi no 
sentido de suas demissões, todavia, o par_. do Procurado( 
Chefe da Procuradoria para Assunlos Trabalhistas. Osmar 
Nery Marinho, Indicou pela nulidade do processo administrativo 
disciplinar, por vlclos Insanáveis, e do qual obUveram cópia, 
fato que as de xaram tranqüolas quanlo ao desfecho do 
processo. 

Enlretanto. ao requererom cópia Integral do processo, foram 
surpreendidas peta ausência do parecef que lhes era 
favorável , havendo o processo original Simplesmente 
desaparecido. tendo sido reconstituldo sem o parecer que lhas 
benefiCiava. não publicado em razAo do desaparecimento do 
processo. E no Pfoces!O reconstituído por cópia, surgiu um 
novo parecer, concluindo pela demissão das Impetrantes. 

Aduzrram oue esse último par_. foi homologado pelo 
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Procurador Geral do Estado do Amapá, sem que tiVesse sido 
revogada a homologação do Parecer anterior. 

Argumentam ainda. CJ,Je a penalidade aplicada deve respeitar 
o principio da propon;ionalidade. não cabendo ~xcessos, 
mâldme quando o processo administrativo está crivado de 
nulidades. 

Por fim. após discorrerem sobre a presença dos requls tos 
aulorizadores do pedido de urgência. requereram a ordem em 
sede da liminar para determinar a reintegração Imediata das 
impetranles ao cargo de auditor fiscal, com o pagamento dos 
respectivos vencimentos. No mérilo, pugnaram pela nulidade 
do processo administrativo disciplinar, ante os vlcios 
Insanáveis dele constantes: a prescrição do direito da 
Administração Pública em processá-las novamente pelo 
mesmo falo. 

Requereram ainda solicitação do processo original. e 
Intimação do Mínislério Público Estadual. 

lndef~ o pedido de liminar dizendo que: 

• ... a pretensão das impetranles escora-se na existência de 
seu dlrello liquido e certo â reintegraçao ao cargo público de 
Auditor Fiscal, ocupado anteriormente, em razao da ocorrência 

de Irregularidades no processo administrativo disciplinar que 
serviu de base á demissao, com mácula ao principio do devido 
processo legal e da ampla defesa. 

De iniCIO, anoto quo a primeira leitura dos documentos 
trazidos com a Inicial. Indicam que no processo admlnlstrallvo 
houve a citaçao de lns1auraçao do processo dlsdpllnar; o 
lnterrogalócio da Impetrante e a apresentação da defesa 
escrita; a lntimaçao para comparedmento na audiâncla de 
oitiva de testemunhas. aiOs em consonância com o devido 
processo legal. em que pese as alegadas eivas, apontadas na 
impetração. 

Dito islo, com vistas ao pedido de liminar, passo a examinar 
cada uma das pretonsas Irregularidades. 

Em prirrn!ira analise. nao consegui vislumbrar qualquer 
Irregularidade no fato de a Corregedora haver requiSitado o 

~uérilo policial para instruir o processo administrativo, isto 
porque por dever c!e oficio e hierarquia, na prática, é através 
da corregedoria que devem ser requisitados os documenlos de 
outros órgAos a Interessa da Comissão Processanlc. 

Também nilo consegui encontrar a alegada nulidade dos atos 
da Corregedora Fiscal pelo fato de não ser dotada de 
habüitaçao profissional. nos tennos do Estatulo da OAB, tendo 
em vista que para o exercido do referido cargo é totalmente 
prescindlvel a Inscrição no quadro da Ordem. aliás, até 
indevida, nos termos do art. 28, 111. da Lei 8.906/94, ante a 
incompatibilidade resultante do exerclcio do cargo público. 

Vejo de oulro lado. como plenamente presdndivel o despacho 
de saneamento do processo, se a comissão processante nllo 
encontrou Irregularidades. 

No que diz respeito a inobservância dos prazos na condução 
do processo administrativo, nenhum prejulzo causou à 
Impetrante. AD contrario, s6 lhe facilitou a defesa porquanto 
nao comprometeu a apuração dos aios Ilegais. 

Ademais. eventual pre)ulzo processual exige a respectiva 
comprovação do pre)ulzo para defesa. hípót~se nao 
demonstrada na impelração. 
Nesse setltldo, entendimento manifestado pelo Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Julgado que trago 
a colaç;!lo: 

RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL DEMISSÃO. NULIOAOES DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXIST~NCIA. PREJU[ZO 
NÃO-CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1 • 
( ... ) 2 • O descumprimento de prazos. no processo 
administrativo é causa de anutaçao do processo se provado o 
prejulzo a parte que o alega. Precedente. 3 • ( ... ) e. 4 • 
Recurso ordináriO Improvido. STJ RMS 12057 I GO RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO OE SEGURANÇA 
200010053873-6 REL MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA SEXTA TU~ DT. JULG. 12.6.2008 DJE 25.a2008 

Quanto a constituição de nova comissão processante para 
dar continuidade aos trabalhos da comissão anteriormente 
constltulda, embora prática pouco usual. também nao 
conlamlna o processo, vez que a condução do processo na via 
administrativa, nlio está adstrita ao principio da idenlidade 
física do julgador. 

Ja com relação ao noticiado extravio do processo 
administrativo original, com a reconstltulçAo do processo sem 
qualquer comunlcaçao a Impetrante. apesar da gravidade 
dessas elegações, falo que a primeira vista demonstra 
malferimento do devido processo legal, vejo que os autos do 
processo eram constituídos por ~ês vias de Inteiro leor, 
conforme corroborado pela Impetrante na inicial, quando afirma 
que 'ao nnal de cada depoimento das testemunhas e das 
servidoras processaqas. a comissão proces~ante emitia 03 
(três) vias dos depoimentos que eram assinados e Mlregues 
para a composição dos autos, o quo significa dizer que, o P AO 
estava composlc de 03 (três) vias originais. para as ftna lidades 
muilo bem explicitadas peta Corregedoria' (f. 13), qual seja. 
uma via encamlmada para à Procuradoria Geral do Estado, 
uma para ser encaminhada ao"Mínlstârlo Público Estadual. e a 
lerceira via para arquivo na Corregedoria. 

Destarte. sendo todas as vias do processo constituldas por 
termos originais. o alegado extravio da via encaminhada à 
procuradoria, não possui o condão. per si. de nulificar o 
processo corno um todo, até porque, não está suflclantemente 
comprovado por Jnequlvoca e pró-alnstitulda prova, como 
exige o rito da lei mandamental, a ()()O(O'ência do alegado 
extravio. 

Finalmente. no que diz respeito a notldada existência de dois 
pareceres da Procuradoria para Assuntos Trabalhistas, um 
opinando pela nulidade do processo e outro pela demissão da 

_!mpetranle, o fato de ha- sido acoihido este último. nlio 
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permite ao Judiciário omiscuir-se no mérito do ato 
administrabvo. em razao da disaicionarieeade que reveste a 
p<álica do ato pela autoridade administrativa. 

Com efeito, em relaç-~o ao controle juusdlcional do processo 
administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscrev~se 
ao campo da regularidade do procOOimento, bom como à 
legalidade do ato, sendo-lhe defesa qualquer Incursão no 
mérito administratovo para aferir o grau de conveniência e 
oportunidade. 

De mais a mais. apesar do extenso arrazoado e das variadas 
eivas apontadas. a impetrante não demonstrou objetivamente 
o prcjui>o que as irregularidades ocasionaram ao exercido do 
sua ampla defesa e ao contradllólio, insitos do devido 
processo legal. 

Nas loções ai"'!a n~o superadas de Hely Lopes Meirelles, 'Por 
ampla defesa deve-se entender a vfsla do processo, com a 
faculdade do resposta e de produção de provas contrarias a 
acusação. O processo administrativo disciplinar não é tão 
formal quanto o judicial, penal ou não, nem tão rigoroso no 
contraditório. O essencial é que se conceca ao acusado a 
oportunidade de ilidir a acusação, sem o quê a punição 
administrativa é nula. por a!rontar t..ma garantia 
constitucional ... (ln Direito Administrativo Brasileiro. 21• Ed; pg. 
396- Malheiros). 

A propósito. conrora·se o seguinte julgado do Superior Tribunal 
de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. 
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORR~NCIA. 
COMISSÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO 
ART. 149 DA LEI N° 8.112190. PORTARIA INAUGURAL. 
AUSIÕNCIA qE IRREGULARIDADE. NÃO CO~PROVAÇÃO 
DE PREJUIZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISE PELO 
PODER JUDICIÁRIO DO Mt:RITO ADMINISTRATIVO. "WRIT" 
IMPETRADO COMO FORMA DE INSATISFAÇÃO COM O 
CONCLUSIVO DESFECHO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO. 
I - 111 - Consoante entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça, a portaria de instauração do processo disciplinar 
prescinde de minuciosa desaição dos falos Imputados. sendo 
ceno que a exposição po<menorizada dos acontecimentos se 
mostra necessária somente quando do indidamenlo do 
servidor. Precedentes. IV - Aplicável o principio do "pas de 
nuJilé sans grier. pois a nulidade de ato processual exige a 
respectiva comprovação de prejuizo. In casu, o servidor teve 
pleno conhecimento dos motivos ensejadores da inslauração 
do processo drscoplinar. Houve, lambem, farta comprovação do 
respeito aos princípios oonstilucionais do devido processo 
legal, contraditório e ampla defesa, ocasião em que a indiciada 
pOde apresentar defesa escrita e produzir provas. V - Em 
relação ao contrOle jurisdicional do processo administrativo. a 
atuação do Poder Judiciário circunscrev~se ao campo da 
regularidade do procecimento, bem como à legalidade do ato 
demissionário, sendo4he defesa qualquer incu-são no mérito 
administrativo. a fim de aferir o grau de converõência e 
oportunidade. Precedentes. VI • Descabida a argüição de 
nulidades quando o "v.ffr é Impetrado como fonna derradeira 
de insatisfação com o conclusivo desfecho do processo 
administrativo disciplinar. VIl - Recurso desprovido. RMS 
20481 I MT RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 200510130075-0 MIN. GILSON DIPP QUINTA 
TURMA DT JULG. 17.8.2006 DJ 11.9.2006 P. 316 

Enfim. a fumaça do bom direito, lnslta ao pedido da liminar 
não se perfaz pr.,.enle, af>gurando-se a impetração mais 
como uma medida salvadora na tentativa de fulminar o 
processo adminislraUvo disciplinar, que CUlminou na demissão 
da impetrante•. 

Em seguida, detenninei a coleta de informações da autoridade 
indigilada coatora e posterior remessa dos autos à doula 
Procuradolia de Jusllça, que opinou pela denegação da 
segurança em ambos feitos. 

As impetrantes requereram a desistência da demanda. 

E o que lenho a relatar. 

Decido. 

Na esteira do precedentes do Superior Tribunal de Justiça. em 
Mandado de Segurança a homologação do pedido de 
desistência não se condiciona à anuência da autoridade 
Impetrada e pode ocorrer em qualquer fase do processo. 
Confira-se. 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
SENTENÇA DE MÉRITO. DESISTÉNCIA. POSSIBILIDADE. 1. 
Em mandado de segurança, a homologação do pedido de 
desistência não está condicionada à anuência da autoridade 
Impetrada e pode ocorrer em qualquer fase do processo, ainda 
que j;i prolatada sentença de mérito. Procedentes da Primeira 
Seção: AgRg nos EREsp 389.638/PR, Rei. Min. Luiz Fux, DJU 
de 25.06.07; Pel 4375/PR. Rei. Min. João 'Otávio de Noronha. 
DJU de 18.09.07. 2. "A jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal admite a desistência do mandado de segurança, sem 
anuência da parte contrária, mesmo quando ja proferida a 
decisão de méflto" (STF, RE 167.263 ED-EDv/MG, Rei. p/ 
acórdão Min. Sepúlveda Pertence. DJU de 10.12.04). 3. 
Retomo dos autos à origem para que. observadas as 
formalidades legais, seja homologado o pedido de desiStência, 
que já se encontra com anuência da parte contrária. Demais 
questões prejudicadas. 4. Recurso especial provido. 
REsp 992757 I Al RECURSO ESPECIAL 200710231166-0 
Rei. Min. Castro Meira - Segunda Turma dt JuJg. 7.10.2008 -
Dje 5.11.2008 

Assim. Homologo o pecido de desistência fonmulado pelas 
impetrantes, para que produza seus jl.ridicos e legais efeitos. 
Em conseqüência, declaro e><tinto o processo sem a resolução 
do mérito, nos termos do art. 267, VIII, do Código de Processo 
Civil. 

Intimem-se. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Desembargador EDINARDO SOUZA 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CiVEL 
Processo n•. 000012&-80.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO PINHEIRO VALENTE 
Advogado: HELDER MAGALHAES MARINHO- 1361AP 
IMPETRADO: GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPA 
Responsável: SANDRA MARIA QI:)EIROZ FERREIRA 
Relator: Desembargador EDINARDO SOUZA 
Despacho/Decisão: SANDRA MARIA QUEIROZ FERREIRA c 
MARIA DO SOCORRO PINHEIRO VALENTE, em processos 
auiOnomos, por Intermédio de advogado habilitado. 
Impetraram Mandado de Segurança. com expresso pedido 
liminar. contra suposto ato Ilegal do GOVERNADOR DO 
ESTADO DO AMAPÁ. 

Em linha gOtals, cwat-so do extenso arrazoado constante da 
petição inicial. que as Impetrantes se Insurgem contra alo do 
Governador do Estado do Amapá, consubstanciado nos 
Decretos n• 431312008 e 4314/2008, ambos publicados no 
DOE em 31.12.2008, que lhes aplicou a pena de demlssilo, 
calcado em processo adminislra6vo disciplinar alegadamenle 
crivado de vicies que o lnqulnam de nulidade. 

Tais vicios consistiriam na coleta ilícita de provas pela 
Corregedora, quo não fazia parte da Comissão Processante 
Disciplinar, ser a Corregedoria Fl$c:al dirigida po< pessoa sem 
habilitação profissional, nos tennos do Estatuto da OAB; 
ausencia de saneamento do processo administrativo pela 
comissão disciplinar; excesso de prazo na prática dos atos do 
processo administrativo; constituição de nova comissão 
processante para dar continuidade aos trabalhos da 
comissão anteriormente constitulda; aus~ncia de fundamento 
legal para Instituição dessa nova comissão processante, 
constituída apenas para dar uma aparência de legalidade e 
celeridade ao processo; eJCiravio do processo administrativo 
original, cem a reconstituição do processo sem qualquer 
cornunlcaç:!o à impetrante. 

Disseram que a manifestação da comissão processante foi no 
sentido de suas demissões, todavia, o parecer do Procurador 
Chefe da Procuradoria para Assuntos Trabalhistas, Osmar 
Nery Marinho, indicou pela nuUdade do processo administrativo 
disciplinar. por vicies Insanáveis. e do qual obtiveram cópia. 
fato que as deixaram tranqüilas quanto ao desfecho do 
processo. 

Enlretanto. ao requererem cópia Integral do processo, foram 
surpreendidas pela ausência do parecer que lhes era 
favorável, havendo o processo original simplesmente 
desaparecido, lendo sido reconstituldo sem o parecer que lhes 
beneficiava, não publicado em razão do desapanecimento do 
processo. E no processo reconstituldo por cópia. surgiu ..., 
novo parecer, concllllndo pela demissão das impetrantes. 

Aduziram que esse Ultimo parecer loi homologado pelo 
Procurador Geral do Estado do Amapá, sem que tivesse sido 
revogada a homologação do Parecer anterior. 

Argumentam ainda, que a penalidade aplicada deve respeitar 
o principio da proporcionalidade, não cabendo excessos. 
máxime quando o processo adminislrafivo eslii Clivado de 
nulidades. 

Por fim. após discorrerem sobre a presença dos requisitos 
autorizadorcs do pedido de urgência, requereram a ordem em 
sede de Nmlnar para determinar a reintegração Imediata das 
impetrantes ao cargo de auditor rosca!, com o pa!)3mento dos 
respectivos vencimentos. No mérito, pugnaram pela nUlidade 
do processo administrativo disciplinar, ante os vícios 
insanáveis dele a>nstantes; a prescnção do direito da 
Administração Pública em processa-las novamente pelo 
mesmo fato. 

Requereram ainda solicitação do processo original, e 
intimação do Ministério Públioo Estadual. 

Indeferi o pedido de liminar dizendo que: 

• ••. a pretensão das impetrantes escora-se na elCistência de 
seu direito líquido e certo à reintegração ao cargo público de 
Auditor Fiscal. ocupado anteriormente, em razão da OCOtrência 
de irregularidades no processo administrativo disciplinar que 
serviu de base à demissão, com mácula ao principio do devido 
processo legal e da ampla defesa. 

De Inicio, anoto que a primeira leitura doS docUmentos 
trazidos com a Inicial, Indicam qu~ no processo administrativo 
houve a citação de instauraçio do processo disciplinar; o 
Interrogatório da impetrante e a apresentação da defesa 
escrita; a Intimação para comparecimento na audiência de 
oitiva de testemunhas, atos om consonãncia com o devido 
processo legal, em quo pese as alegadas eivas, apontadas na 
impetração. 

Dito isto. com vistas ao pedido de liminar. passo a examinar 
cada uma das pretensas Irregularidades. 

Em primeira análise. não consegui vislumbra< qualquer 
i<Tegularidade no fato de a Co<Tegedora haver reqUisitado o 
inquérito po~cial para Instruir o processo administrativo, isto 
porque por dever de oficio e hierarquia, na prática. é através 
da corregedoria que devem ser requisitados os documentos de 
outros órgãos a Interesse da Comissão Processante. 

Também não consegui encontrar a alegada nulidade dos atos 
da CorregedOfa FiScal pelo falo de não ser dotada de 
habitilação profissional. nos lermos do Estatuto da OAB. lendo 
em visla que para o exercício do referido cargo é totalmente 
prescindível a insaição no quadro da Ordem. aliás, até 
Indevida, nos t&m'IOS do art. 28, 111. da Lei 8.906194, ante a 
incompatibilidade resultante do exercício do cargo púb~co. 

Vejo de outro lado, como plenamente prescindivel o despacho 
de saneamento do processo, se a comissão processante não 
encontrou Irregularidades. 

No que diz respcilo a Inobservância dos prazos na condução 
do processo administrativo, nenhum prejuízo causou a 
imcetranle. Ao contrário, sô lhe facilitou a defesa oorauanto 
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r>ao comprometeu a apuração dos atos ~egais. 

Ademais, eventual prejulzo processual exige a respectiva 
comprovação do prejuizo para defesa, hipótese não 
demonstrada na impetração. 

- Nesse sentido. entendimento manifestado pelo Egrégio 
S~ Tribunal de Justiça, nos termos do julgado que trago 
a colaçao: 

R~CURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PUBLICO ESTADUAl. DEMISSÃO. NULIDADES DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTIÕNCIA. PREJUIZO 
NÃO-CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1 -
( ... ) 2 - O descumprimento de prazos. no processo 
adminostrativo é causa de anulação do processo se provado o 
prejulzo à parte que o alega. Precedente. 3 - ( ... ) e. 4 • 
Recurso Ofdinárlo improvido. ST J RMS 12057 I GO RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
2000/0053873-{l REL. MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA SEXTA TURMA DT. JULG. 12.6.2008 DJE 25.8.2008 

Quanto a constituição de nova comissão processante para 
dar continuidade aos trabalhos da com,ssão anteriormente 
constilu ida. embora prática pouco usual, também não 
contamina o processo, vez que a condução do processo na via 
administrativa, não eslâ adslrila ao principio da identidade 
fisica do julgador. 

Já com relação ao noticiado extravio do processo 
administrativo original, com a reconsti tuição do processo sem 
qualquer comunicação à impetrante, apesar da gravidade 
dessas alegações, falo que a primeira vista demonstra 
malferimenlo do devido processo legal. vejo que os autos do 
processo eram constituldos por três vias de inteiro teor, 
conforme corroborado pela lmpelranle na inicial, quando afinna 
que ·ao final de cada depoimento das testemunhas e das 
servidDfas processadas, a comissão processante emitia 03 
(três) vias dos depoimentos que eram assinados e entregues 
para a composição dos autos. o que signir.ca di2er que, o PAD 
estava composto de 03 (lrés) vias originais, para as finalidades 
muito bom explicitadas pela Corregecorta· (f. 13). qual seja, 
uma via encaminhada para ~ Procuradoria Geral do Estado. 

uma para ser encaminhada ao Ministério Público Estadual e a 
terceira via para arquivo na Corregedoria. ' 

Destarte, sondo todas as vias do processo constiluidas por 
lennos originais, o alegado extravio da via encaminhada ~ 
procuradoria. não possui o condão, per si, de nulificar o 
processo como um lodo, até porque. não está suficientemente 
comprovado por inequívoca e pré<onslituida prova. como 
exige o rito da lei mandamental. a ocorrência do alegado 
extravio. 

Finalmente, no quo diz respeito a noticiada existência de dois 
pareceres da Procuradoria para Assuntos Trabalhistas um 
opinando pela nulidade do processo e outro pela demissão da 
impetrante, o fato de haver sido acolhido este ultimo, nao 
pennite ao Judiciário imiscuir-se no mérito do alo 
adminislrativo. em ratilo da discricionariedade que reveste a 
prática do ato pela autoridade administrativa. 

Com efeito, em relação ao controle jurisdicional do processo 
administrativo. a atuação do Poder Judiciário circunscrev~se 
ao campo da regularidade do procecimento. bem como à 
legaHdade do ato, sendo4he defesa qualquer incunsão no 
ménto administrativo para aferir o grau de conveniência e 
oportunidade. 

Do mais a mais, apesar do extooso arrazoado e das 'variadas 
eivas apontadas, a impetrante não demonstrou objetivamente 
o prejuízo que as Irregularidades ocasionaram ao exercício de 
sua ampla defesa e ao contraditório, insitos do devido 
processo legal. 

Nas lições afnda não superadas de Hely Lopes Melreles. •por 
ampla defesa deve-se entender a vista do processo, com a 
faculdade de resposta e de produção de provas contrárias â 
acusação. O processo administrativo disciplinar não é tão 
formal quanto o judicial, penal ou nao. nem tão rigoroso no 
contraditório. O essencial é que se conceda ao acusado a 
oportunidade de ilidir a acusação. sem o quê a punição 
adminisntiva é nula, po< afrontar uma garantia 
constitucional...(ln Direito Administrativo Brasileiro. 21• Ed; pg. 
396 • Malheiros). 
A propósito. confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal 
deJusHça: 

ADMINISTRATIVO. AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. 
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÉNCIA. 
COMISSÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO 
ART. 149 DA LEI N' 8.112190. PORTARIA INAUGURAL. 
AUS~NCIA DE IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO 
DE PREJUIZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO 
PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. "WRIT" 
IMPETRADO COMO FORMA DE INSATISFAÇÃO COM O 
CONCLUSIVO DESFECHO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO. 
I • . 111 - Consoante entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça, a portaria de Instauração do processo disciplinar 
prescinde de minuciosa desaição dos fatos imputados. sendo 
certo que a exposição pormenorizada dos acontecimentos se 
mostra necessária somente quando do lndiciamento do 
servidor. Precedentes. IV - Aplicável o principio do ·pas da 
nullilé sans grier, pois a nu idade de ato processual exige a 
respectiva comprovação de prejuízo. In casu. o servidor teve 
pleno conhecimento dos motivos ensajadores da instal.ração 
do processo disciplinar. Houve. também, farta comprovação do 
respeito aos principias constitucionais do devido processo 
legal, contradllór1o e ampla defesa, ocasião em que a indiciada 
póde apresentar defesa escr1ta e produzir provas. V - Em 
relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a 
atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da 
regularidade do procecimento. bem como à tegarodade do alo 
demissionario. sendo-lhe defesa qualquer Incursão no mérito 
administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e 
opotlunidade. Precedentes. VI - Descabida a _argüição de 
nulidades quando o "wrir é Impetrado como forma derradeira 
de insatisfação com o conclusivo desfecho do processo 
administrativo disciplinar. VIl - Recurso desprovido. RMS 
20481 I MT RECURSO ORDINÁRIO EM ' MANDADO DE 
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Enfim, a fumaça ao bom direito, lnsola ao p..'<!ido de ltminar 
não se pert"az prosento. afigurando-se a impetraçao mais 
como uma medida salvadora na lenlat•va de fulminar o 
processo administrali\'0 dlsclplonar. que culminou na demissão 
da impetrante'. 

Em seguida. determinei a coleta de informações da autoridade 
ondogitada ooaiO<a e posterior remessa dos autos à doota 
Procuradoria de Justiça. que opinou pela denegaçao da 
segurança em ambos leitos. 

As Impetrantes requereram a desistência da demanda. 

É o que tenho a reta~1r. 

Decido. 

Na cslcora de precedentes do Superior Tribunal de JusUça. em 
Mandado de Segurança a homologação do pedido de 
desisténcla não se condlciona à anuência da autoridade 
ompetrada e pode OCO<I'er em qualquer fase do processo. 
Confira-se. 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
SENTENÇA OE MÉRITO. OESIST~NCIA . POSSIBILIDADE. 1. 
Em mandado de segurança. a homologaçao do pedido de 
desostêncla não esta condicionada à anuência da autoridade 
impetrada e pode ocorrer em qualquer f3so do processo. ainda 
que jà prolatada se<1tença de mérito. Precedentes da Primeira 
Seçao. AgRg nos EREsp 389.638JPR, Rei. Mon. Luiz Fux, DJU 
de 25.06.07; Pet 4375/PR, Rei. Min. Joao Otávio de Noronha, 
DJU de 18.09.07. 2. "A jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal admite a desostência do mandado de segurança. sem 
anuéncla da parte contrária, mesmo quando já proferida a 
dec.s~o de mento" (STF. RE 167.263 ED-E.Dv/MG, Rei. p/ 
acordào MIO. Sepútveda Pertence. DJU de 10.12.04). 3. 
Retorno dos autos à orogem para que, observadas as 
formalidades legais. seja homologado o pedido de desistência, 
que Já se encontra com anuência da parte contrária. Demais 
questões prCJudocadas. 4. Recurso especial provido. 
REsp 992757 I AL RECURSO ESPECIAL 2007/0231166-0 
Ret Min Castro Mctra -Segunda Turma di Julg. 7.10.2008-
Ofe 5. 11.2008 

Assim, Homologo o pedido de deslslêncla formulado petas 
impetrantes. para que produza seus juridicos e legais efeitos. 
Em conseqüência, declaro extinto o processo sem a resoluçao 
do mero to. nos termos do art. 267. Vttt, do Código de Processe 
Covil 

Intimem-se 

Desembargador EOINARDO SOUZA 
Relator 

ffiO~ '"~'<"·",~~·~- .p .. J 
(li MARISA cltÃR)~ DO SCIMENTO 

~Secreta~• 
TRIBUNA.. F~ENC :>A COMARCA C" E TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

~~A Gél\E~ ~ONOON N•1~5 • PO .. CAPÁ-AP- CE? 68.906-39t 

Pauta de Publicaçao- Aios Judiciais 

MANDADO DE SEGURANÇA Ttt>O: CiVEL 
"•ocesso n•. O:l01881·76.2008.8.03.0000 
!1\/PETRAN-:: CARLOS MARCOS SANTOS GALAN 
Aovogado. DENIZ CI-.AVES ALMEIDA- 856AP 
liii'PETRAOC: SECRETARIO DE ESTADO DA 
AOMIN!STRACAO 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Ac6reao· ADM_INISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDOR PUBLICO- PLANTOES Mf:DICOS 
·VERBA REMUNERATÓRIA- EMPRf:STtMO BANCÁ.'l iO A 
r :T -iLO DE CONSIGNAÇÃO EM 
FOLHA DE FAGAMENTO ·MARGEM CONSIGNÁVEL
MEDIA ARITMÉTICA DOS VALORES 
RECEBIDOS NOS DOZE MESES ANTERIORES AO PEDIDO 
DE E).1PRESTIMO. 1) Os valores 
reccbodos a lotulo de ~lantOes médic~s realozaoos, embora 
possam sofrer va·iaç.'lo mensal. 
configuram parcelas ;lCrmanentes da remuneraçao dos 
f'lédtOOs, podendO. em razão diS30, 
compor a margem consignávet facultativa para o~tençãc de 
empréstimos bancànos junto a 
insurulções financeoras. 2) Em razAo da variação rrensal dos 
valores recebodos sob a rubrica de 
P:antOes meclcos. ~&verá ser levada em consideração. ó)ara 
afew a margem cons.gnávcl, a 
méC.a aos valores percebidos nos coze meses anteriores à 
proposta de errpréstimo. 3) 
Segurança parcialm8flt& eonccdKJa 

VIstos. relatados e oisc"ltdos os pr~sentes autos. o TRIBuNAL 
PL!'::NO dO E~régoo TRIBUNAL 
DE JUSTIÇP DO ESTADO DO AMAPA. por unanomidaoe 
:x:rhece~ do l/andado de Segurança. 
e ·o mé'lto. per !'latCna, concedeJ em parte a ordem. 
Venc:dos os Desembargadores Mello 
Castr: e EdonarGo Souza que a denegaram, nos termos oos 
votos proferd06. 

Partlc:o.,.ram dO julgamento os Exc:elenlissimos Senhores 
Descmllargadores AGOSTINO 
SLVÊRIO (Fresodente), GILBERTO PINHEIRO (Reialor). 
CARMO ANTONIO (1" Vogal), 
EDINARDO SOUZA ;2' Vogal). RAIMUNDO VALES (30 Voaat ; 
o ME~LO CASTRO (40 Vogal). 

Desembargador GILBERTO PINHEtRO 
Relator 

(DIÁRIO OFICIAL) 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CIVEL 
Proce~so n•. 00000~3.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: PEDRO RODRIGUES GONCALVES LEITE 
Advogado: EVALDO SILVA CORREA • 1355AP 
IMPETRADO: IACI PELAES DOS REIS 
IMPETRADO: ROBERTO DA SILVA ALVARES 
Advog,do: ARLETE MARIA TAVARES FRANCO- 369AP 
IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSAO ELEITORAL 
LISTA TRIPICE MP 
Relator: Desembargador IAÁRIO GURTYEV 
Acórd3o: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
MANDADO DE SEGU~ÇA • IMPUGNAÇÃO A 
HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURAS AO CARGO DE 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA-
POSSE NO CARGO APóS A IMPETRAÇÃO - DIREITO AO 
EXERCICIO -DESTITUIÇÃO SOMENTE 
POR PROCESSO PROPRID - ESVA21AMENTO DO OBJETO 
DA MANDAMENTAL- NÃO 
CONHECIMENTO - EXTINÇÃO SEM RESOlUÇÃO DO 
Mi:RITO- APLICAÇÃO DO ART. 462, CPC 
- 1) Impetrado mandado do segurança visando a declaração do 
nulidade da homotogaçao de 
candidaturas à eleição para o cargo de Procurador-Geral de 
Justiça, se dtJfanle a tramitação 
ocorrer a posse de um dos candidatos impuonados, o objeto 
da mandamontal fica esvaziado 
por haver se tomado illadequado e o processo deven! ser 
julgado extinto sem resolução do 
mérito, por desaparecimento do interesse de agir. eis que após 
lal investidura ele adquiro o 
direito de exercer o cargo do qual só poderá ser destituído por 
via de processo próprio. c:om 
pleno contradhórto e ampla defesa - 2) O csvaztamcnto do 
objeto é fato processual que, ·ex vo' 
do disposto no arl 462, dO Código de Processo Civil. deve ser 
levado em consideraçao no 
momento de julgamento da causa. até porque constit" i causa 
de et<1inç3o do processo sem 
resol"çào do mérito. pelo desaparecimento do interesse de 
agir- 3) 'Mondamus' .,.., 
conheCido · 4) Processo extinto sem resol"ção do mérito (art. 
267, vt, CPC). 

ACORDÃO 

Vistos e relatados os a"tos, o PLENO DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. reunido ordonariamente e acolhendo a preimonar de 
perda do objeto, nêo conheceu do 
"mandamus" e extinguiu o processo sem resolução do mérito, 
ante o desaparecimento de 
inWosse de agir. tudo • unanimidade e nos termos do voto 
proferido pelo Rela1or. 

Participaram do julgamento os Exc:etentlssomos Senhores 
DesembargAdores DÓGLAS 
EVANGELISTA (Presidente e 5' Vogal), MARIO GURTYEV 
(RclatOt"), GILBERTO PINHEIRO (1" 
Vogal), LUtZ CARLOS (2• Vogal), CARMO ANTONIO (3' 
Vogal), RAIMUNDO VALES (4' Vogal) e 
MELLO CASTRO (6' Vogal). 

MacapA (AP), 18 de março de 2009. 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: ClvEL 
Processo n•. 0001 691-23.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: SINDICATO DE ENFERMAGEM E 
TRABALHADORESSAUDEAMAP 
Advogado: JOSE LUIZ AMARAL PINGARILHO - 884AP 
IMPETRADO: BANCO DO BRASIL SA. 
Advogado: ALESSANDRA FARIAS O. BARBOSA- 7141PA 
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRACAO AMAPA 
Relator. Desembargador MÁRIO GURTYEV 
AcOrdao: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL-

~~8~~ ~gL~G~E~~~~f6'~~NTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-
ENTIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO - DISPENSA 
DE LICITAÇÃO • INTEUGIÔNCIA 
ART. 24. VIII , LEI N' 8.666/1993 ·CELEBRAÇÃO ANTERIOR 
A 31. 12.2008 - CRÉDITO DAS 
REMUNERAÇOES EM 'CONTAS-SALÁRIO" 
INEXIGIBILIDADE- tNTELIG!:NCtA DO ART. 6'. 
INC. 11 , C/C§ 3'. RESOLUÇÃO N' 3.42412006-<:MN
ABERTURA DE CONTAS-CORRENTES -
ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE- INEXISTIÕNCIA
PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO-
CONCENTRAÇÃO EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ÚNICA
RAZOABILIDADE.· PREVAL~NCIA 
DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE-O PARTICULAR
tNEPCIA DA INICIAL - INOCORR!:NCIA
DENEGAÇÃO DO 'MANDAMUS" - 1) A contTataç&o de 
serviços por pessoa jurtdica de dlreho 
pDiico lntamo com entidade que Integre a Admlnistreçao, 
criada pera tal nm antertorrnenle 11 
vigênCia da nova redaçào dada ao inc. vtlt , do art. 24. da Lei n• 
8.666/1994, se enquadra om 
uma das t"oipóteses de dispensa de liQtaçào- 2) À tu:z do 
disposto no Inc. 11, ele o § 3', do art. 
6' . da Resol"çào n' 3.42412006-<:MN, se o contrato de 
prestação de serviços de pagamento 
dos se<VidOfes pbticos foi firmado antes do 31.12.2008. nllo 
hA obrogaloriodade da 
institurç3o fmanceK-a creditar as remuneraç:Ocs em 
contas.,..tárto • 3) Concentrado o 
pagamento dos servidOres em uma óica lns~luiçào bancária, 
não h~ ilcgahdade ou 
abustvidade na abertura de contas-correntes no Banco 
contratado pela Admonistfll~o. am 
nome de servidores, para possibilitar o pagamento de suas 
remuneraçoOes, mormente 
quando é garantidO a estes o direito de opção pela 
transferência do crédito para casas 
bancárias de suas preferências. inclusive sem a cobrança de 
qualquer tarifa - 4) A 
concentração do pagamento do funcionalismo em uma óica 
lnstituiçao financeira. mesmo 
sem autorizaçào legislativa. nao afronta o pnncipio da 
legafodade, que em cettas 
corcunstanclaa deve ceder ospaço para a apticaçào dos 
orincloios da razoabtlidado e da 
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supremacia do interesse ptllico sobre o do pamcular. 5) !'.ao 
é Inepta a petiç:.O Inicial, se 
nAo con"m nenhum dos vlcios elencados no porâgrafo óleo 
do an. 295, do Có<!igo do 
Processo Civil- 6) Segurança denegaca. 

ACORDÂO 

Vistos o relatados os autos. o PLENO DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPA, reunidO ordinariamente e rejCitando a prel.minar de 
inépcia da inicial. conheceu do 
"'mandnmus· e, no respeitanto ao ménto, denegou a 
segurança, tudo à unanimidade e nos 
termos do voto proferido pelo Relator. 
Partlclpararn do julgamento os EJ<celentlss•mos Senhores 

Desembargadores DOGLAS 
EVANGELISTA (Presidente e SO Vogal). MÁRIO GURTYEV 
(Relator), GILBERTO PINHEIRO (1' -
Vogal). LUIZ CARLOS (2' Vogal), CARMO ANTONIO (3' 
Vogal) EDINARDO SOUZA (4' Vogal), 
RAIMUNDO VALES (5' Vogal) e MELLO CASTRO (7' Vogal). 

Maca pá (AP), 13 de março de 2009. 

Desembargador MÁRIO GURTYE.V 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CiVEL 
Processo n•. 0000001-15.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE. GIANCARLO DARLN PtNON NERY 
Advogado. NATANIEL CAVALCANTE MARTINS- 857AP 
IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE 
MACAPA 
Relator: Desembargador CARMO ANTONIO 
Acórdão: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA 
COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA 
CÂMARA DE VEREADORES. PROPORCIONALIDADE 
CONSTITUCIONAL. CAR!:NCIA DA AÇÃO. 
FALTA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO. t) Realizada a el<llçào para a 
consUtuiçao da mesa diretora da Câmara Municipal, cor.o a 
conseqOonte posse e o exercrcio 
dos eleitos. falta ao vereador, que alega ter sidO pretendo da 
lista, interesse de eglr pela 
impossibilidade de obtenção do rasuttado almejado. 2) Ordem 
nllo conhecida. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. o PLENO 
DO EGR!:GtO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÂ. â unanimidade, nao 
conheeeu do Mandado de Segurança. 
julgando-o ext .. to, sem resolução do mérito, nos termos do art. 
267, VI, do Código da Processo 
Civil. 

Partldperarn do julgamento os Excelentlsslmos Senhores 
Desembargadores AGOSTINO 
StLV~RIO (Presidente e 3.• Vogal), CARMO ANTONIO 
(Relator). EDINARDO SOUZA (1.' Vogal). 
RAIMUNDO VALES (2.' Vogal), DOGLAS EVANGELISTA (4.0 

Vo_gal), MELLO CASTRO (5.' Vogal). 
MARIO GURTYEV (6." Vogal), GILBERTO PINHEIRO (7.' 
Vogal) o LUIZ CARLOS (8.' Vogal). 

~pé (AP). 11de fevereiro de 2009. 

Desembargador CARMO ANTONIO 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: ClvEL 
Processo n•. 0001876-54.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: CHRISTIANNE NAZARETH CORREA 
JENNINGS 
Advogado: LUCIVALDO DA SILVA COSTA· 735AP 
IMPETRADO: SECRETARIO ESTADO DA ADMINISTRACAO 
AMAPA 
Relator. Desembargador RAIMUNDO VALES 
Acórdao. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
ATO ESTATAL DE PROIBIÇÃO DE 
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NOTIFICAÇÃO 
GENERICA DE RESTRIÇÃO. 
IMCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO DEMONSTRADA 
PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO 
LIOUIDO E CERTO DECORRENTE DA LEI E DE DECISÃO 
DO TRIBUNAL. INVALIDAÇÃO DO 
ATO ADMINISTRATIVO. 1) Havendo ordem judicial para que a 
Admlnialraçêc PDiíca E• taduat 
proceda ~ anAUse aa compatibilidade de horàrios e. após Isso, 
permitir ou nAo o exfl(cicio 
cumulativo de dois cargos pt'Jhoos nos quais empossada a 
impetrante, indevida 6 a genêrica 
afirmação administrativa da lncompatibiidade lançada em 
"notifocaçào de restríc;Ao pera o 
exercício de cargo plllico', de onde o consequeroto 
impedimento do entrar no exercício do 
segundo cargo; 2) Segurança parcialmente concedida. 

ACóRDÃO 

Visto•. "'falados • disciJiidos 05 presentes autos, o PLENO 
DO EGRIÕGIO TRIBUNAL OE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, reunido ordinariamente. ~ 
unanimidade. conneceu do 
mandado de segurança e, no mérito, por maioria. concedeu 
parcialmente a ordem, vencido o 
Desembargador Mello Castro que o denega-a. Tudo noa 
termos dos votos proferidoa. 

Participaram do julgamento 05 Excelenlisslmoa Senhores. 
DesembargadOres AGOSTINO 
SILVERJO (Presidente). RAIMUNDO VALES (Relator). 
oOGLAS EVANGELISTA (1' Vogal), 
MELLO CASTRO (2" Vogal), MÁRIO GURTYEV (3' Vogal), 
GILBERTO PINHEIRO 14' Vooall. LUIZ 
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CARLOS (5' Vogal}. CARMO ANTONIO (6' Vogan e 
EDINARDO SOUZA (7" Vogal}. 

Desembargador RAIMUNDO VALES 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0000234-12.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE. MARIA SOCORRO FERREIRA DE MORAIS 
AdVogado: MANOEL DA COSTA MACIEL· 675AP 
IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DO 
JARI 
Relator· Desembargador AGOSTINO SILV!ÔRIO 
Despacho/Decisao: TRIBUNAL PLENO 
MANDADO DE SEGURANÇA N.' 0000234·12.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: MARIA SOCORRO FERREIRA DE MORAES 
ADVOGADO: MANOEL DA COSTA MACIEL 
INFORMANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARI 
RELATOR: DES. AGOSTlNO SILVÉRIO 

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, 
Impetrado por MARIA SOCORRO FERREIRA DE MORAES 
contra ato tido por tlegal praticado pelo PREFEITO DO 
MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI que, através do Decreto n• 
16/09-GAB PMVJ, exonerou a ompetrante do cargo efetivo de 
'Professor Edu~ Básica 01 • Nlvcl Médio' eo argumento 
de que ox1rapolava o ná!ero do vagas permlddas pelo Edital 
de n• 001/2007, contribuindo para elevar as despesas com 
pessoal acima do limite estabelecido pela Lei de 
Responsabilidades Fiscais. 
Sustenta a Impetrante. em slntese. que fora aprovada e 
classificada na 183' posição no concurso pOIIeo para o 
preenchimento de vagas no ca'I)O efetivo de 'Pro1eS$or 
Educação Bésica 01 • Nlvel Médio' cujo edital oferecia, 
IniCialmente, 80 (oitenta} vagas. 
Aduz que após a desistência do vMas pessoas convoc:adas 
na primeira chamada e diante dia premente necassldiade de 
profissionais do magisténo no Muntclplo, foi nomeada e 
empossada, em setembro de 2008, no referido cargo. 
Paswndo a desempenhar suas funçOes na Secretaria 
Mun;cipal de Educaçao, Zona Rutal, conforme decreto de 
nomeaçJo o c.õlrta de ;opresen~o BCO$tados a Inicial. 
Alega que, mesmo em estágio probatMo, foi surpreenãtda 
pelo Decreto Municipal n• 016 de 30 de Janeiro de 2009 que 
anulou seus termo de nomeação e posse, com a Olca 
finalidiade de favorecer ·pessoas desqualiflcatdas' (slc} através 
de contrato administrativo, razao porque aduz ser o ato 
impugnado ilegal e contrario ao direito (slc}. 
Prosseguiu argumentando que nAo houve extrapolaçao no 
nmero de convocados para o cargo de prof8Ssor Educaçao 
Bãslca OI • Nlvel Médio ( 1' a 4' séries}, meamo porque os que 
tomaram posse a partir do nálero inicial de vagas, o fiZerem 
por nomeaçao regular em face da desistência dos primeiro 
convocados, vagas essas que, alias, eram, anteriormente, 
preenchidas por contratos administrativos cancelados. 
Inclusive, por recomendaçao do Minla!érlo P~f>CO Estadual. 
Discorrendo sobre a ~egalidade do Decreto questionado e 
ressaltando a legalidade de sua nomeaçao que, segundo a 
impetrante. encontra-se anulada por atitude arbitrária e política 
do Prefoilo Municipal, conclui por requerer o conhecimento do 
mandamus e a concessao de liminar determinando a imediata 
cassação do ato tido por llogal. reintegrando-a no cargo de 
"Professor Educação Bâsica OI • Nlvel Médio. 1• a 4' serias', 
bem como o pagamento da remuneraçao relativa ao período 
em que permanecer afastada, confirmando-se. no mérito, a 
decisao liminor. 
Requer. ainda, a notifocaçAo da autoridade coatora para 

preslar informaQOes no prazo legal, Instruindo o pedido com os 
documentos de r. 12 a 51 dos autos. 
Os autos foram distribuldos ao iMtre Des. AGOSTINO 
SILVERIO; contudo. em face de sua ausência deste Tribunal, 
vieram-me redistrlbuldos na fortnê do art. 67,1. do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Arnapa. 
Este o relatório. 

Examino nesla oportunidade apenas o pedido de liminar. 
Pretende a impetrante a concessao I minar da segurança pera 
suspender os efeitos do ato administrativo. Decreto Municipal 
n• 016/09- quo anulou I5U3 nomeaçao e posse no cargo efetivo 
de ' Professor Educação Básici 01 • Nlvel Médio. 1' a 4' 

s6ries~ dos quadros de Professores do Munlcfplo de VItória do 
Jari. 
Destarte. conquanto ne$5;1 oportunidade se tenha apenas 

uma análise perfunctórias dos autos, de plauslbilidade do juizo, 
os documentos conslantes nos autns comprovam, 
inequivocamente. que a impetrz~nte ro; aprovada em concurso 
pDiico para o cargo de 'Professor da Educação Básica 01 • 
Nível Médio· 1' a 4' séries' sendo devidamente investida no 
respectivo cargo através da nomeaçao a lermo de posse de f. 
14/15 dos autos. 
Nesse contexto, incontroverso se me apresenta o rato de que 
a Impetrante foi originariamenle investida no cargo efetivo pera 
o qual prestou o concurso pOiico, estando em gozo do 
·perlodo de prova· exlglvel para a estabilidade decommte do 
art. 45 da Constitulçao Federal, consubstanciando o termo de 
posse e o efetivo exercido no ca'll" de ·professor EdUc.õlçao 
Básica 01 • Nível Médio. 1' a 4' séries', ato jurldico perfeito, 
cuja revogação ou anulaçAo nao pede se dar, em tese, por 
simples decreto do Poder Executivo Municipal, senão depois 
de oponunlzada 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 
exoneraçJo de servtdor pOiico que se encontra em estágio 
probatório. nao se aprBSenta necessário prévio processo 
edmtnistratlvo dlscipllnar. No enLanto. devem-lhe ser 
assegurados os princípios da ampla defesa e do contrad~ório· 
(ST J. RMS 24602/ MG - Rei. Minostro ARNALDO ESTEVES 
LIMA· DJe 01/1212008). 

Nesse mesmo sentido: 

A exoncraçao de $ervidor pb\lco efetivo, em estég1o 
probatório. indepcnde de processo administrativo, sendo 
imprescindlvel, destarte, o exerci cio do direito é ampla defesa, 
como espécie de procedimento sumario. Precedentes. (ST J • 
AgRg no RMS t 6546/ SP • Rei. Ministro PAULO MEDINA· DJ 
20/0212006 p. 361) 

E. amda: 

"Os servidores pbiK::os concursados. nomeados, 
empossados e que estejam em estágio probatório não podem 
ser exonerados em razao de anulaçao de concurso pDiico 

( DIÁRIO OFICIAL) 

• sem que lhes seja 3$$8Qt.radia a observtncia dos principies 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 
Precedontea·. (ST J • REsp 623027 I MA· Rei. Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA • DJ 05/f 212005). 

De outra parte, nao se Ignora que a Administrnçao P~lica 
t~m o poder de anular seus próprios atos, de oficio. quando 
etvados de ilegalidade, conforme entendi monto 
consubstanciado no enunciado sumular n' 473 do Supremo 
Tribunal Federal. Todavia, a possibilidade de revtsao de seus 
próprios atos quando viciados ou por conveniência e 
oportunldiade nao a autoriza a desconslderar sitlraçoes 
conati1uldas que repercutam no AmbHo doa Inter-• 
Individuais dos administrados sem a observtncla do devido 
processo legal. 
Assim. nao é licito ao ente plllico desconsiderar o ato de 
posse e o efetivo exerclcio da funçlo por parte dia impetrante 
há quase um ano quo, mesmo aprovada em conCU<$0 pOiico 
promovido pela própria Administraçao Munk:ipal, foi 
sumariamente exonerada sem que lhe fosse garantido o 
contraditório e a ampla defesa através de procedimento 
admlnlstrallvo vlltido. 
Com esses fundamentos, e na esteira dos precedentes 
colacionados do Superior Tribunal de Justiça, concedo em 
parte a Nmlnar pleltaade apenas para suspender os efeitos do 
Decreto Municipal n• 016109, expedido pela Prefeitura 
Municipal de Vttória do Jari, mantendo a Impetrante no cargo 
em que foi empossada até o Julgamento nna1 deste Mondado 
de Segurança, razao porque detennino: 
a) Notifoqu&-se a d. Autoridade Coatora para que, no prazo 

legal, presle as informaQOes quo julgar opor1unas. 
b) Intima-se, pessoalmente, o Doutor Procurador Geral do 
Munk:lplo do Vitória do Jari, por simetria aos termos do art. 19 
da Lei. N.0 10.910/04, para conhecimento desta decisao. 
c} Ouça-se a douta Procuradoria Geral de JustiÇa. 
d) Após, remetam-se os autos ao ~ustre Doe. AGOSTINO 
SILVERtO, relator originário. 

Pub~que-se. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Desembargador MELLO CASTRO 
Relator 

AGRAVO TIPO: CivEL 
Proc.,.so n•. 000016~17 .2009.8.03.0000 
AGRAVANTE: L.M.S. LTOA 
Advogado: LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JÚNIOR • 
1483BAP 
AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO 
AMAPA 
Relator: Desembargador EDINARDO SOUZA 
Despacho/Decisao: LM.S. L TOA. por intermédio de adVogado 
habilitado. lnterp6s Agrwo Regímenlal contra a decls3o 
proferida pelo eminente Desembargador Plantonista Raimundo 
Vales, que lndefertu o pedido de liminar no Mandado de 
Segurança n• 0000169-17.2009.8.03.0000, sob miMa relatoria. 
Alega que na decisêo agravada nao se examinou com a 
acuidade deW!a os documentos que Instruem a Inicial, e 
constam equlvocos porquanto o processo administrativo que 
originou a resçisao do contrato de prestaçao de serviços 
mantido pela impetrante junto à Secretaria de Estado de 
Sa<le-SESA está eivado de ilegalidade porque fulminada e 
ampla defesa da Impetrante. 
Tece conslderaÇóes aobte a plauaibltidade da lmpetraçao. 
pugnando pela reconsider&çao dia declslo agravada para, se 
conceder, liminarmente, o res1abelecimonto do contrato 
administnltivo at6 o termo ftnal de vigência ou condusao do 
processo licita tório para contrataçao de nova empresa. 
E o relato. 
Decido. 
Consoante disposição expressa do art. 557 do Código de 
Prooesso Civil, o relator negara seguimento a recurso 
manifestamente inadmisslvel. improcedente. prejudicado ou 
em confronto com Sá\ula ou com jurisprudência dominante do 
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de 
Tribunal Superior. 
No caso dos autos, o seguimento do presente agravo 

encontra óbice intransponlvel no arl 326, §3' do Regimento 
Interno desta Corte, que dlspóe: 
'Da decisao que deferir ou indeferir medida liminar em 

mandado de segurança, não cabarA agravo regimenlal. • 

A propósito do tema: 

"AGRAVO REGIMENTAL- MANDADO DE SEGURANÇA
INDEFERIMENTO DA LIMINAR - NÃQ.CONHECIMENTO -
SÚMULA 622 DO STF - Nao cabe agra'IO reglmen1al contra 
decisao monocrática que defere ou Indefere medida liminar em 
mandado de segurança. Agravo regimental nao conhecido, a 
unanimidade de votos. (TJGO - MS 16556.a/101- 2' C.Civ. 
Rei. Des. Alfredo Abinagem - DJe 12.06.2008) 

MANDADO DE SEGURANÇA- DECISÃO INOEFERITORIA 
DE LIMINAR- AGRAVO REGIMENTAL- SÚMULA 622 DO 
STF- NÃO.CONHECIMENTO -Nos termos da Sinula 62.2 
do Supremo Tribunal Federal, n6o cabe agravo regimental 
contra decisao ooncasslva ou nlo de liminar em mandado de 
segurança. Recureo nao conhecido. DedsAo por maioria de 
votos. {T JPI- MS 07.00288&-9 - 2' C.Crtm.Eap. - ReL Des. 
Brandao de carvalho- DJe 06.08.2008} 

MANDADO DE SEGURANÇA- AGRAVO DE • 
INSTRUMENTO- ARTIGO 522 DO CPC - NÃO CABIMENTO 
- AUStNCtA DE PREVISÃO LEGAL - LEI N' 1.533151 -
SUMARIEDADE DO RITO- SúMULA N' 622/STF- AGRAVO 
NÃO CONHECIDO -1. A lei n• 1.533151 n6o pne\lé a hipótese 
de cabimento de agravo contra decisào quo aprecia pedido de 
liminar. 2. A sumariedade do rito do mandado do segurança 
nao oondiz com a posaibilidade de interposiçao de recurso 
contra decisao interlocutória. 3. 'nlo cabe agravo regimental 
contra decisão do relator que concede ou indefere liminar em 
mandado de segurança• (Sâlula n• 622/STF}. 4. /l.gnvo nAo 
conhecido. (ST J - AGRMS 200401295328- (99n DF)- 3' S. 
- Rei. Min. Helio Ouaglia Barbosa-DJU 09.11.2005- p. 
00136)' 

M exposto, nego seguimento ao agravo. 
lntim~H~&. 

Desembargador EDINARDO SOUZA 
Relator 
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MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001873-02.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: JOSE HILMO HAAS 
Advogado: JOS~ HILMO HAAS • 474AP 
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO 
ESTADO 
Relator: Desembargador OOGI.AS EVANGELISTA 
Acórdão: CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO • 
MANDADO DE SEGURANÇA· MAGISTRADO . VANTAGEM 
DA 
INATIVIDADE • DIREITO ADQUIRIDO • SISTEMA DE 
SUBSIDIO · IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 
DECRESCIMO REMUNERATÓRIO • INEXISTtNCIA. 1} Não 
há direito adquirido a regime jurídico, consoante 
remansosa jutisprudéncia do Supremo Tribunal Federal, 
mormente se a aitoraçào não acarrela prcjuizo 
financeiro. 2} A garantia da irredutibilidade de vencimentos 
assegura ao titular do direito a manutenção de sua 
forma remuneratória. Todavia, o impetrante não comprovou 
que houve dccrésdmo remuneratório. eis que a 
vantagem pessoal adquiridia com a lnatillidiade fOi absorvida 
pelo valor fixado como subsidio e se observa 
significativa majoração nos proventos. 4) Segurança 
denegada. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. o 
TRIBUNAL PLENO do EGR!ÕGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, à unanimidade. conheceu 
do \\ftt e, pelo mesmo quorum, denegou a 
segurança, nos termos dos votos proferidos. 

Participaram do julgamento os Excelenlissimos Senhores 
Desembargadores OOGI.As EVANGELISTA 
(Presidente e Relator}, MÁRIO GURTYEV, GILBERTO 
PINHEIRO, LUIZ CARLOS, EDINARDO SOUZA e RAIMUNDO 

VALES (Vogais). 

Macapá, 18 de março de 2009. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001804-67.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA 
Advogado: GERONIMO ACACIO DA SILVA- 524AP 
IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA 
Relator: Desembargador CARMO ANTONIO 
Acórdão: CONSTITUCIONAL· MANDADO DE SEGURANÇA • 
AUTORIDADE COATORA -ILEGITIMIDADE RECURSAL· 
CONHECIMENTO. 1) Malgrado a autoridade coalora figurar no 
pólo passivo da relação processual em 
mandados de segurança, ela não possuir leglftmidade para 
recOtTer. eis que esta e conferida apenas à pessoa 
jurldica de direito público que suportará os efeitos patrimoniais 
decorrentes de decisão final proferida. 2) 
Mandado de Segurança não conhecido. 

Vrstos, relatados e discutidos os presentes autos. o TRIBUNAL 
PLENO do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00 
ESTADO DO AMAPÁ, por unanimidade. não conheceu dos 
Embargos de Declaração, nos termos do voto 
proferido pelo Relator. 

Participaram do julgamento os Excelenlissimos Senhores 
Desembargadores AGOSTINO SILVÉRIO (Presidente), 
GILBERTO PINHEIRO (Relator). LUIZ CARLOS (1" Vogal). 
CARMO ANTONIO (2" Vogal), EDINAROO SOUZA (3' 
Vogal), RAIMUNDO VALES (4' Vogal), 00GLAS 
EVANGELISTA (5' Vogal}. MELLO CASTRO (SO Vogal) e 
MÁRIO 
GURTYEV (7" Vogal}. 

Macapá-Ap, 10 do dezembro de 2008. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator · 

AÇÃO PENAL TIPO: CRIMINAL 
Processe n•. 0001627·11.2005.8.03.0000 
PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
PARTE R!Ô: CESAR DA SILVA ROCHA 
PARTE R~: SANDRO LEONIDAS PICANCO DAMASCENO 
PARTE RE: NILMARA COSTA AMARAL 
PARTE R~ : DAIMIO CHAVES BRITO 
PARTE R~: HEBSON WILSON OLIVEIRA NOBRE 
Advogado: OORIVAL DA COSTA SANTOS· 222AP 
PARTE R~: JOSIMAR DA SILVA CORDEIRO 
Advogado: LUCIO FABIO VIEIRA FERREIRA· 669AP 
PARTE RE: LOURIVAL DO CARMO DE FREITAS 
Advogado: CLAUDISMAR ZUPIROLI - 12250DF 
PARTE R!Õ: JOSE ANTONIO NOGUEIRA DE SOUSA 
Advogado: MAURICIO SILVA PEREIRA· 979AP 
PARTE RE: JOSE LUIZ NOGUEIRA DE SOUZA 
PARTE RE: CHARLES DOUGLAS DA SILVA ROCHA 
PARTE RE: LISBETANIA PEREIRA ALVIES 
PARTE R!Õ: DIOGENES MANOEL CHAVES BRITO 
Advogado: ANTONIO ATANAZIO PICANCO GONZAGA -
267AP 
PARTE R!Õ: CARLUCIA ROCHA DE MAGALHÃES LEITE 
Advogado: VALOECI DE FREITAS FERREIRA· 560AP 
Relator: Desembargador CARMO ANTÓNIO 
Despacho/Decisão: Com base no que dispõe o art. 363. § t .•, 
do Código de Processo Penal, acolho a manifestaçao da 
acusação exarada à fl. 3760, determinando a cita~o por edital 
dos acusados que não foram encontrados. conrorme restou 
certificado pelo Oficial de Justiça às fts. 3750v .. 3751v., 3752v. 
e 3754. 

RePQ<:Io-me. em sB!lUida, à petic;ao encarLada às fls. 

.• 
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3762/3764. 

JOS.é ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA. devidamente 
qualificado . nos autos. por ~ advogado rac6m 
substabelecido. protooolizou petiçio neste Tribunal (h. 
359813603). reltetando d~lgências requeridas às fta. 
3598125603, que sAo as seguintes: 

1) A reinquirição das testemunhas ADMILSON GOMES 
PEREIRA e MARIA DAL VA DE S.OUZA FIGUEIREDO sob a 
~l~ção de que tanto o rMI quanto a defesa ro~o' foram 
>ntímado5 • .o Que tena. resultado em grave prejuízo iKl exerclcio 
do conlrad1l6rio e da alllpla defesa; 

2) A reinquirição e acareação entre n testemunhas 
RUTINALOO BRITO DE LIMA e JONAS GUIMAQUE Yilando 
~larecer contradlçlo relevante entre seus depoim~ na 
onslrução Pf0<?8$SU81; 

Esses pedidos Já foram indeferidos por mim, conforme se 
pode constatar às fts. 3607/3609, cuja dedslo foi desafiada 
por Agra~ Regimental, gerando o Aeóldão n.• 12.54212008 
que trans1tou em julgado wn 04.07.2008. 

Intimem-se. 

Desembargador CARMO ANTONIO 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0000121-58.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: VICENTE AUGUSTO FERREIRA DE SOUSA 
Advogado: MANOEL DA COSTA MACIEL- 675AP 
IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DO 
JARI 
Ad\!Ogado: VINICIUS ALFREDO GOOONIX NIZ MARVULLE 
- 284501SP 
Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES 
OespachoiOecisio: T E R M I N A T I V A 

Vistos etc. 

VICENTE AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA. Identificado na 
lnlctat, alravéa de advogado, impetrou Mandado de Segurança. 
com expresso pedido de liminar, contra ato do PREFEITO DO 
MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARI, nos termos da Lei n• 
1.553151. 

Alegou. em sinlese. que foi aprovado em concurso J)(tllico 
realozado pela Prefeitura Municipal de Vllórla do Jan, para 
ocup~r o ~rgo da Professor Educação Básica 11 -História. e 
que. mvestido no seu cargo 1 partir de lllllfÇO de 2008. passou 
a regularmente elCilrcer suas a!Mdades na Secretaria 
Municipal de Educação - zona urbana. 

Contudo. fora surpreendido pelo Deaelo n• 01612009. de 30 
de )aneoro de 2009. que tornou nulos o o.a.tos de Nomeaçio 
e respeclivo T enno de Posse do impetrante. demitindo-o 
sumariamente do seNiço público moolcipal. inobstante sempre 
desempenhar suas funç6es com afinco e zelo. 

Acrescentou. linda. que a molivaçAo da autOOdade impetlada 
10 expedir o mencionado decreto de anulaçlo. teria sido ~ 
excesso de nom NQOes de conct.nados pelo gestor mt.niciPif 
anterior. extrapolando o limke legal para contratação de 
pessoal. 

No entanto, todos os contralados estariam dentro do limite 
previsto no tdital do concurso. embora tenha o Impetrante sldo 
convocada em 5egunda chamtda, face a deslsténda de vários 
concu~dos convocado!; em primeifll mio. o que lhe 
garant1rla reclasslficaçlo. 

Por fim . aduziu que a demisüo sumiria ~ fora precedida de 
regular processo administrativo que assego.nsse ao 
Impetrante o direito a ampla defesa e contraditório daf a 
Ilegalidade do aiO perpetrado pelo gestor munidpat. ' 

Por essas razões, requereu o Impetrante a concessio de 
llfllinar para detenninar a 'imediata cassação do ato Ilegal. 
mantendo o impetr1nte no •-cicio efetivo de seu trabalho. no 
ml!llmo cargo que ocupava. bem como o pagamento de soa 
remuneraçêo durante todo o periodo em que esteve ~fastado". 

No mérito. pediram pela CIOIIC4ISSAo em definitivo da 
=~:=.. ·no sentido de man&er a liminar porvenlln 

Postulou. tamb6m, pela ooncess6o do beneficio da graluidade 
de justiça ou pagamento de custas 110 final do processo. 

A inicial veio lnstrulda, com procuração judicial, cópias de 
documontos pessoais, do Oecreto de Nomeação e Termo de 
Posse do impelranle, do Edital do conctnO, da Ustagem G«at 
- resultado do concurso público, do Edital de Convocaçio. do 
Decreto n• 0111/2009-GAB/PMVJ e a.~~ ane-. (f. 10/47). 

Em decisão de f. 52/54, deferi a liminar requerida, 
assegurando a permanênd& do Impetrante no eMrclcio do 
cargo de Professor Educaçlo Bésica 11 - História. do t.Ulicípio 
de Vitória do Jari. garantindo-lhe a percepçlo da 
correspondente remuneraçAo, inclusive do pertodo de 
afastamento. até a 1preciaçio do mérito do presente 
mandamus. 

Prestadas as informações (f. 66/7.1 ), onde defendeo a 
autoridade Impetrada o acerto do ato admlni&lrltivo 
impugnado. e após a mlllifes~ do MlniSiéllo Público nes1e 
grau {f. 91196). opinando pela c:onceAio da ~ 

pleiteada. o Municlpio de Vll6rla do Jari protocolou nova 
infortnaçio (f. 98/100), agora dando conta da edlçlo e~ 
do ()e(;reto n• ~MVJ. de 01 de abril de 2009. 
que, revogando o Oeçreto n• 01612009-GABIPMVJ. ese.mlnou 
a reintegração dos seMdo<es impeiNites em seus respeciNos 
cargos 

r: o relatório. Passo a fundamentar • dacillr o que cablwl. 

No presente processo, lnsll1g8-se o Impetrante contra ato 
praticado pelo Prefeito do Municipio de Vitória do Jari. que 
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sumarlament. o demitiu de seu cargo de prof111110r da rede 
municipal de ensino, 8P8Uf de já estar em efetivo~ há 
vários meses. 

Como demonstram os autos, o gestor do Município de Vitória 
do J.n. através do OecreiO n" 0111/2009, llt'Uou o deaalo de 
nomeaçlo e tenno de posse do Impetrante. Conludo es1e ato 
nlo !ora precedido de processo admlnl5trativo com a finalidade 
de aponr eventual falta alribuida 110 seMdor e onde se lhe 
gatantlria o e~C~~~Ck:lo da ampla defesa e do contradilól1o. 
conlorme disposiçio do próprio leldo constitucional brasileiro. 
Após deferid• Jmnar 1sstglnndo a manutençio do 
lm~nle em seu çargo até j\Agamantl de mérito da ordem. a 
autoridade impetrad8 editou novo decreto revogando o aiO pelo 
qual elCOr'lerara o Impetrante. e ruja validade se questlon.lva 
com esta mandamental. 

Com Isso. o presente mandamua perdeu seu objelo. uma vez 
que 1to superveniente volunt6rto de Admlnlslrlçlo MJnidpel 
lmpetradl eX11rpou do mundo jurldlco o decreto que está na 
base da presenle lmpetraçlo. o mesmo apontado como 
violador ao direito liquido e certo do Impetrante. devolllendo-lhe 
portanto ao status quo ante. 

Tal circunst6ncia retira ao autore mandamental o lnleresse 
proceesual na ordem pretendida. candiçio da açJo esta 
lmpresclndlvel ao proaegulmento do presente processo a 
partir de entlo. 

Pelo exposto. ante 1 manifesta perda de seu objalo. declaro 
- extJnto o ÍlfU8I'tl8 procesao. sem reso1uçAo de seu mérito. nos 

termos do art. 267. VI, do Código de Processo CMI. 

Custas processuais Stb&lltuldas peta gratuidade )uclciirill 
lnldalmenle deferida. Sem verba honcrirla. por incabMJI na 
especie. em homenagem i Súmula 105, do Superior Tribunal 
de JuaUça. 

Publique-se. 

Intimem-se. 

Cumpra-se. 

Desembargador RAIMUNDO VALES 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0001896-45.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: IRMAOS ROGERI CONSTRUCAO E 
COMERCIO LTDA 
Advogado: LÉO ALEXANORO DE UMA FURTADO -
5325RN 
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE NAAPA 
Relalor: OesemDatgadoi RAIMUNDO VALES 
Despacho/Oecislo: T E R M I N A TI V A 

Vistos etc. 

IRMÃOS ROGERI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TOA. 
P8SI08 jurldlça lderlliftcade na lnicJal, através de advogado 
habilitado. Impetrou Mandado de Segtnnça com tliPf8SIO 
pedido de liminar contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE 
ESTAIOO DO MEIO AMBIENTE. nos term06 da Lei n• 
1.533/51. 

Alegou. em slntese, que desde o ano de 2005 trabalha na 
atividade de extraçlo de ate<ro com a devida autorização 
lomeclda pela Secrtlllla Estadual de Melo Ambiente. através 
de uma Ucença de OperaçJo. sendo que esta vinha sendo 
renovada 1nualmente no mês de maio. 

Sustentou llinda que, com relaçlo 110 ano em ano até o 
momento. rolo teria OOOfT1do rtrlovaçio da sobredita i~cença 
sob a jusliftcatMI de que o 6rvlo respt)f~Ávei estaria com 
deflciénda de ptsl081 habilitado para analisar o pedido de 
renovaçJo. 

Assim. o fumus boni juris residiria na lnaceltáwl morosidade 
do lmpelrado em concluir a an61ise do requerimento de 
renovaçlo da licença ambiental (ope<aelonal). o que estaria 
Impedindo o lmpthnle de deMnvolver a atillidade de exnçto 
de aterro • ~ pnljuiZOII contratual$, uma wz que 
lmpresclndivel a devida aulorlz.açJo. 

O periculum In mora, conseqüenlemenl, estaria 
caractllltzado pelo transtorno sócio-econOmlco, uma vez que 
nAo ter11 racur101 para pager lomecedores e empregados. 

Requereu. 110 final. a ooncesalo de liminar com vlsiU • 
autorlzaçlo para impetrante receber a renovaçlo da Licença 
de Operaçlo, lonnultdl peta Secretaria de Ellado do Meio 
Ambieole. 

No mérito. pugnou pela concessAo em definitivo do mesmo 
pedido liminar. ou alternaUvamente, que seja determinada • 
aut~ coatora, que condua em 24 (vinte e quatro) horas, 
a análise dos procesaos admlnlstratlvoa afim de tlll)edir a 
renovação d• Ucença de Operaçlo. 

A inicial veio inatrukla com pi'OCUfllção judicial outorgada por 
LUIZ ROGERI PAULO, dOCI.mentos pessoais desse sócio da 
Impetrante, cópia de registros lmoblli8rios, de lomnürto 
padrio de UcenciamenlO da Secmlria da Estado do Melo 
Ambiente, de Licença de Operaçlo da Secretaria de Estado do 
Melo Ambiente. de Lança Amblenlal para Ellploraçlo de 
Mineral da Secretaria 1.\Jnlcipal do Melo Amblenllt, e 
comprovante do pagamento de custas processuais {f. 10130). 

Por entender rolo preenchidos os requisitos para soa 
concesaio, a limlner foi Indeferida, conforme dedslo de 
1.34136. . 

Apesar de f'flglAermente notillcade. a eutoridede coatora nlo 
prestou as fnlomlaç6ea que lhe compeliam. conforme cer1ldlo 
de f. 40. 

Oficiando neste grau ~~ f. 43148 a Procuradoria de Justiça (Dr. 
Nicolau Eládio Basalo Crisplno) opinou pelo nio conhecimento 
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do presente -...;r. ao entender como ausente o Interesse de 
agir. na ~~ em que rolo teria demonstrado pela autora um 
ato admHWtrativo praticado ou omitido peta autoridade 
~palrada em prejuizo a direito liquido e certo seu. 

Em analise mala IIÇIDda doe autos. constatei vicio na 
r8PA1sentlçio proces-1 de empresa lmpennte: além da 

18tta dos seus documeniOS constitutivos, a procuraçlo judicial 
que autorizaria o Ingresso de aç6es em 5elJ nome fora 
outorgada pela P8S108 ftlica LUIZ ROGERI PAULO. ao que 
parece. um de •- sócios. 

Determinada a regularlzaçlo da representação processual. 
quedoL>-Se inerte a impetrante. 

,; o relatório. ?asso a fundamentar a em seguida decidir o que 
cablvel. . 

A presente ação constitucional. adianto. n1o tem como 
prosseguir. Falllm·lhe condições da açAo - tanJo pela nao 
demonstração da legitimidade da parte Impetrante. como pela 
falta de Interesse procesau.l -, bern como encontra-se carente 
do preenchimento de pressupostos de constituição e 
des«~voMmento válido e regular do processo, dada a 
deficiénoa na representaçio judicial da impetrante. 

Como ~ ressaltado no relato acima, a empresa impennte 
(IRMÃOS ROGERI CONSTRUÇÃO E COMÉRICO LTDA). 
mesmo delltdamenle Intimada a tanto. nlo fez jd1lar iKlS autos 
seus documentos constitutivos. tampouco r&giAarlz.ou a 
procutaçio judicial em favor de seu advogado. que se 
apresentou em jufzo portando Instrumento proc:oo~t6rio 
outorgado pela pessoa fisica do Sr. LUIZ ROGERI PAULO, ao 
que parece. um doe sócios da Impetrante. 

Ora. sem a demonstração. pelos docwnentos C011$titulivo& da 
~ jurtdlca. de que a 1utDra mandamental se COI1$titul 
como ente capacitado 110 e-cicio do direito de açJo 
(capacidade jurldlca ou de ser parta). ou ainda de que exista 
autorização para o ajuizamento da açlo em nome daquela 
que só se efetivaria por proc:uraçlo legitima passada em seu 
nome e por seu representante legai (capacidade de estar em 
juizo). nio hli como se Instaurar a relaçlo jurldica 
mandamenllll. dado que ausentas se encontram as duas das 
condições da ação e um dos pressupostos necessários a 
tanto. 

Nlo bastasse, como bem aduziu a Procuradoria de Justiça 
- em seu pare<:er de I. 4314 7. nio conseguiu a Impetrante 

demonstrar em sua narraçlo o ato arbitrário ou ilegal violador 
de um direito MU, que enfim estivesSe lha tmpfnglndo dano ou 
ameeça de dano Irreparável ou de dlflcll reparaçlo. 

O alegado atraso na conduslo de processo administrativo 
destinado li renovação de Licença da Operaçio. para 
extraçAo de aterro laterltico (piçan'a) em ares de soa 
~adade. nlo se constitui em vlolaçlo a nenh1.111 direito. 
poiS a a Admlnistraçlo Estadual nlo está obrigada a 
conced64. 

Isto é obllio. Sempra dependendo de inspeção local para 
coocesslo de nova 1utorlzaçlo de lawa. deferida por tempo 
determinado e sob cumprimento de várills obrigaç6es, n1o há 
falir em direito liquido e certo amparivel por mandado de 
segurança o fato de haver demora na apreciação do pedido de 
renovaçlo da concessAo para a e~loraçlo da terra e extraçlo 
do aterro laterftico' pera posterior comercialização. 

Por certo. a Constltulçlo Feder11 assegura ao ~ o 
direito de ver seus pleitos administra~ e judiciais receberem 
resposta dentro de um prazo razoável. Todavia, o pedido do 
presento mandamus se volta nlo ao direito ~ obtançio de 
resposta ao seu requerimento de renovaçio da Licença de 
Operaçlo. Ao contrtrto, se destlnl i pr6pria ooncessao da 
renovaçlo da licença, ato administrativo esse que é da 6rtllta 
de estnta compettncia do Executivo Estadual, no exerclcio de 
sua plena atividade discricionária. Dai nlo se haver falar em 
direito liquido e certo de quem quer que seja ao recebimento 
da pretendida conceaüo. 

Asalm. faltando • açlo mandamental os requisitos 
necessirios a sua propositura, estipula o art. 8". da Lei n• 
1.533151. que a inicial deve desde logo ser indeferida. 

Pato exposto. Indefiro a petiçlo lnldal, para declarar extinto o 
presente processo. sem reso1uçio de seu mérito. nos termos 
do art. 267. IV e VI. do Código de Processo Civil. ele o art. 8". 

da Lei n" 1.533151 . 

Custas processuais ~ satisfeitas. Sem verba honorãria por 
incablvef na espécie, em homenagem à Sirn\U 1 o5 do 
Superior TriJunal de Justiça. ' 

PubliQue-se. 

Intimem-se. 

Desembargador RAIMUNDO VALES 
Relator 

--~,.-, .. tL -
··~-ê':.o-

S[CCÀQ ÚNICA 

ATA DA 124' SE$ÜO OBDINÁRIA 

o 

Às oilu hora c Uinta mi1UIDS do dia vinte seis de 
março de 2009, foi lberta 1 sesslo, prucntos os F.xcelentil;.•imos 
Sc:nhom Desemblfpdores OUbcrtu Pinheiro (l'rcsidentc). OOglas 
Ev ... lisla, Mkio OultyCV. Luiz Cllloo, Edillanlo Soll7.ll e o 
Proc:ursdor de Jusliça leir Jost <lclonà Quilll&<. AusCnciajustificada 
dos Desemblrzedom Canno António, Raimundo Vales c Agostino 

_:'l ilvério. 
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Após o leituro c :t(lnl\·açãu à unanimidade da at> da 
scssao ant<rior, forltlll julgados os seguinle< processos: 

Class<: 
~ 
lmpelrantc: 
PilCientc: 
t\u1. C(h"'tora· 

Relator: 
Dedsâo: 

Cl:s>se: 
~i!.nico: 
Impetrantes: 

Pacic:nt~ 
Aut. Cnatoro: 

Rc:lator: 
Decislk>: 

Cla~•e: 
~osso· 

lmpttrante· 
Paciente:~: 
1-\ut. Coatora: 

Relator: 
l:l.:ei ~:lo: 

lilllba'l:OS dr DrdartfAn con 1/alxlas ÚJfJHIS 
0001663-18 2008 8 03 ()(100 
Sandro de Soun Gorl:ia(,\dv.) 
Dcnedilo de Oliveira da Silva 
Julm de Direito da Vara 3' Vara Criminal da 
Comarca de Moc:t(lo 
Oe<. Ediruudo Souz.:s 
"A Se<çAo Única do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado d,o Amap6, por unanimidodc cnnhcccu do!. 
EmbMgoS de: Dcclara<;ilo em Halx:as Corpus c. prlo 
mesmo q11un,m. Mgott pro\·imenlo nos termos dos 
volos proferidos pelo eminente relator.~ 

Ho/mu Corpu.• 
0()()() 1669- ~S 2008 8 03 OOOQ. 
Nielscn Sobrinho Amaral, c Felipe Onid ~irotheau 
(Advs.) 
Jcorge Nilson Alves da Piedad< 
Juizo de Diroito da 2' Vara Criminal da Comarca de 
Maca pá 
O..'S. Gillx:rto Pinheiro 
"li S"'~ao ( nica do Egrtgio Tribunal de Ju.•tiça w 
l;stado do Amapó, por un•nimidadc conhcccu do 
/lobcos Curpus c, pelo mcsmo qu<>t11m, negou 
provimento nns termos dos votos proferidos prlo 
eminente rcla1or." 

lla/xlos Corpus 
00()()()~7=M.2009.8 03 ()()()O <Hubw Copu• antigo 
~ 
Alcimar Ft.rrcir:. ~orcira (Ad\'.) 
Ezcqnici Alves de Oli••cira 
Juito de Direito da I ' Vara Criminal da Curmuca de 
Mac:t(lã 
Des. Edin•nlo Souza 
"A Sec~ Única do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá. por unanimidade conhcc<u do 
flobcw. Corpus c, prlo .,.,;mo quot11m, negou 
provimento nos l•'11liOS dos •·otos profcridos pelo 
eminente re:IPitor.t· 

C:la.<.e: lfUÕ<IIIS ÚJfJHIS 
!:!N_• urr..,occs..,.so;z;· _ _,QQQO!lM.059·1A .. 2009 8 03 0000 !llabtaú:at:w~LMIÍ~~ 

Jmpetran!e: 

Pacit.:nrc: 
Aut. Coatora: 

Relator: 
Dc~Jsão: 

CI:K<e: 
~ Unjccr 
Impetrante: 
Paciente: 
Aut. Coato<a: 

Relator: 
l)ccisno: 

Classe: 
N• üojco 
lmpecrant6 : 
Paci<:nlt:' 
Aut. Cootor•: 

Relator: 
fle<: isoo· 

CSassc: 
N° ÜJljcu· 
lmretrante: 
Paci..:ntc: 
llut. Coatora: 

Relator: 
Dccisào: 

Classe: 
~ 
Impetrante: 
Paciente: 
Aut. Coatora: 

Rdator: 
UecisAo: 

Cla~•e. 
'\1'-' Un jco· 
Impetrante: 
Paciente: 
Aut. Coatora: 

Relator: 
Oecisl o: 

I'' 2 4661()91 
Marcelo da Concci~ NwlCS (acadt.nico tk direito 
da faculdade SEAMA) 
Joao Allx:rto Fencira dc l!rilo 
Juizo de Oin:itn da Var• Única da l 'om:wca de 
.calçocltc 
l"lcs. F.dinill'do Souza 
A Secção Única do Fgrtgin Tribunal de; Justiça do 
csta~o do Amap:l, por unnnintidadc conheceu do 
Hnb.ru Corpu.t c, pelu mesmo ~uorum, negou 
provuncnto nos tcrmo5 dos votO< proferidos. 

ll•lwtls COfJHIS 
OOIJ.Q.062-70 2009 8 03 ()()()O 
Mirio Carneiro (Adv.) 
Ant<lnia de Oli veira Silva Lima 
Jui>O de Direito da Vara t'Jnica da Com:orca tk Sma 
do :-laviu 
Ucs. Edinnrdo Sou7a 
"A ~a;çào Única do Egrtr,ro Trib<rnal de Justiça do 
Estado do llmapi_ por unanimidade conheccu do 
llabcas Curpus e, pelo mesmo quiii'Um. o com:cdcu 
nos termo< dos votos prof•'IÍdos pelo eminente 
relator.· 

Hab.us Cnrpvs 
()Q()()Q7H!2 2009 8 03 oooo cootigo /1.(_2.471/0'1} 
Roberto U.uria c Anele Pm:ira (Adv.) 
Jonas Diego Nascimento Soulu 
Juúo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da 
C:onwr:a de MIIClljli 
Llcs. l.lóglas E>angelista 
~I\ Sccçãu Única w [gréllio Tribuno! de Justi~• do 
!-'nado do An1opi, por unanimidade conhecw do 
Hu/was Corpus c, prlo mesmo quorum, negou 
provimento nos termos do •·otos proferidos pelo 
eminente rchuor ... 

Hobtas Corpu.< 
0000164-9' 2009 8 Ol 0000 
Sebastillu de: Naart da Silva (Adv.) 
Patrick Roberto Tolo1~ Pacheco 
Juit u de Direito da 2j Crinlinal dn Com:vca de 
Macapi 
lXs. cdiuardo Souz.a 
"A Sccç3o Ünica du Egrégio Tribunal de JustiÇil do 
Estndo. do Amapá., JIOf unanimidlldc: <:Oilh.:ccu do 
Habeas Curpus c, pelo mesmo quoronr. negou 
pro>imcnto nos tcrm<r; dos >'UIOS proferidos pelo 
eminente relator ... 

HalxlosCarpus 
0000!67-17 2009 8 03.QQOO 
Joio Soares de Almeida (Adv.) 
Jose Ronaldo Gcn1aquc Furtado 
Julm de Din:ito da 3' Vau Criminal da Comarca dc 
Macapi 
IÀ'S. Luiz Carlos 
"A Stcçê<l Ünica d<1 EgréKiU Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapà, por unanimidadc conheceu do 
Hob.a.< C:Mpus e. pelo mesmo quurum, o conccdcu 
nos termos dCK \'Oios proferido~ pelo eminente 
n:lator.· 

1/alxlas Corpus 
0()()()173-~4 2009 8.03.0000 
Angolo Ronan (adv.) 
Anhur Arrelia• de Oli>ciro 
Juizo de Oin:ito da I" V•ra CriminAl da C:nmarca de 
Macopà 
Llcs. Gilbeno Pinheiro 
"A Se<:~ Única do J:çrtgio Tribunal de Justiça do 
F.<tado rln Amapt. por unanimid•dc conheceu do 
1/abtus CorpuJ c. pelo me~mn quorum. negou 
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provimtnto nos lcmlos dos •·otos profl:Cidos pelo 
cminent~ rtlalor." 

llabtn CcrJHIS 
.. OOOQ\74·39 2009 8 03 O()()() 

Afonso Ismael Alvrs Bcnlcs de Sá (1\dv.) 
Luiz Carlr« Solua dos Santos 
Juizo de Direito elo I' Vara Criminal da Comarca de 
Macapli 
Drs Gilberto Pinheiro 
"A Sccçàu Única do Egt~.'gio Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá, por unanimidade ronh«:<u do 
H"~as C<Jrpus e, pelo mesmo q11otunt, negou 
provimentos nos termoo dos voU» proferidos:· 

Rnl.ao C:rimlul 
000!4:12-57 20018 03 0000 !omjw n' 61(08} 
Nivaldo de Suu7~ Ramos 
MauriCÍll Silva Ptttira 
L>cs. Mário Gurtyev 
" A Socçlo Única do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapã, ror unanimidade: emh.:ccu ~a 
Revis4o rrmunol c, pdo mcsnlO quoru"'· deu 
provimento parcial no~ 1enn~ dos "·ntos: prufc:ridos. 
pelo .mincntc n:lllor." 

RniUo Criminal 
.. 0®14;.!-79 2008 8 03 0000 l a!!Jioo o' 62/1)81 

Jurandir Sontos Mnchado 
Mauricio Silvol'=ira 
Ocs. Mário Gunyev 
"A Sccç&J Única do Egrtgio Tribunal de Justiça do 
F."ado do Am2pá. por unliOimidadc conheceu da 

· R.!visbo Criminal c. pclu mesmo quorom. deu 
provin1e0to pllrCial nos termos dos votos proferidos 
pelo •'mincnte n:lato<.'" 

Houve ; usll:Olaçio oral do adv Kolx:rto Lluria, no• 
nutos n• olnico 0000073-02.2009.8.03.QQQQ, classe 
HaMas Corp1u. 

Nada moi• ha>·cndo, foi encerrada a scssAo fls dt7. 

cu, , Btl. Ttnylle Omolr Frio Brul~ ~ 
.. 

Diretor• tk Secretaria Sccçlo Ún1ca, lavrei a presente A TA, que 
depo1s de l ida e a ada, scri suh<crila c assinada pelo 
F.xoo:lentl<Simo Senhor scmbargador rrcsrdentt da Se~ llnica. 

f/""""\ i 
I 

lltstmbt'1,1dor1~ÁRIÕ~llRTYEV 
Presidente aa Sccçlo ica 

C1)1c:<ercido 

SECÇÃO ÚNICA UA COMAACA DE TRIBUNAL DE JUSTICA 
RUA GENERAL RONDON N" 129~ - MACAPA-AP- CEP 68.i06-39!l 

Pauta de Publicação - Atos Judiciais 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Proces50 n•. 0001662-93.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: VALDECI DE FREITAS FERREIRA 
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DIREITO DA COMARCA 
DE SERRA DO NAVIO 
Paciente: JOSE WELLINGTON AlVES DE UMA 
Relator: Desembargador EDINARDO SOUZA 
DespachoiDeclsAo: VALDECI DE FREITAS FERREIRA, 
advogado, Impetrou ordem de habeas corpus, com expresso 
pedido llmmar. em favor de JOSE WELLINGTON ALVES OE 
LIMA. a fim de afastar alegldo constrangimento ilegal 
praticado pelo Juizo de Direito da Vara ÚniCa de Serra do 
Na\lin. 

1\doto, em parte, como relai Orio, aquele exarado h fta. 36/39, 
nos seguintes termos· 

·' ... Em eX1ensas razOes. 1Jegs o impetrante que o paciente 
elt~ preso deade 2fi/8108, em face da prido pr~wantiva · 
decretado pelo MM. Juiz de DireHo da Vara Unlca da Comarca 
de serra do Navio/AP. no proceeeo ~330108, quo apure o 
homicldlo da vitima Lindomar Nunea Uma, no dia 24 de ~osto 
de 2008. às proximidades da ponte do bairro Bslndrio, no 
Munielplo da Pedra Branca do Amapari. Aduz excesso de 
prazo na conduslo da tnstruÇIO proçeu ual, fixado em 
noventa dias, nos lermo& do ert. 412 do Código de Processo 
Penal, com a aheraçao dada pela lei n• 11.889/09. Afirmou que 
o excesso de prazo nlo deconeu de manobra da defesa. 
Portanto, nAo pode aer penalizado por clrcunatAncla que nlo 
deu causa. Disse que o decreto de prisio preventiva carece de 
fundamenlaçlo quanto t necessidade da cualódla cautelar, e 
nlo alende os termos do art. 312 do CPP. Segundo o 
impetrante, o requiaUo do garantia da ordem p~bllca no qual 
se apóia o magistrado, nBo pode subsisUr apenas na gravidade 
abslrala do delito. Ademais. não encontra amparo no acervo 
pro!lal6rio, par lnexlalir elementos concretos que o paciente 
em liberdade cauurla abalo i segurança pública. Além disso, 
o paciente é prtm6rlo, de bons anlececlenles, possui domicilio 
c;erto e residência n .... 

Alegou ainda que esta Cone ao entendimenlo de que é 
imprescrndlvel a correia indicação de elementos falicos da 
necessidade da custódia caulelar, deterlu ordem de habeas 
corpus à oulra acutlda AniOnia de Oliveira Silva Uma, no HC 
n' 2323/2006, que responda ao mesmo processo 433012008, 
como principal acuaada do crime, sendo que o pacienla se 
encontra nas mesmas coodiçOes dessa acusada, porquanto 
não tem contra si os elementos descritos no rol do an. 312 do 
Código de Processo Penal para o decreto de sua prisAo 
cautelai. 

Pugnou pelo deterimerto liminar da ordem para relaxar, ou 
revogar a prisl o do pjlciente, para que esla responda ao 
processo em liberdade. 

Em rnào des férias desle Relator, foram os autos conclusos 
ao eminente Desembargador DOglas Evangelisla, que. 
delerminou a requisição de informações à autoridade 
rmpetrada, antes de apreciar o pedido de liminar. 

Pâ . 29 

A certioão de f. 32, atesla a ineXJstêncla de Informações da 
autoridade impetrada. Esclarece, lodavia, que o retardo nas 
informações decorre da inlençAo de possível soltura do 
pacienle pelo magistrado de primeiro grau, segundo informou a 
funcionária da Vara Única de Serra do Navio, Sr Jane 
c~JderarJ. 

Nesta dala, via fax enviado a esle Gabinete a auloridade 
indigitada coalora presl ou informações dizendo que decretou e 
mantém a prisao preventiva do pacienle porque todas as 
provas produzidas até o presente momento apontam fones 
Indícios de autoria de homieldlo qualifiCado por motivo torpe e 
uso de recurso que dificuftou a defesa da vitima, praticado por 
cOnjuge em concurso de pessoas. Esclarece que o paciente 
em libcruaae, pelas características em que o crime foi 
perpetrado, medrante tra~o e de emboscada, certamenle lraz 
insegurança a paz social pelO justificável temor que o acusado 
1mp6e ao local, podendo comprometer a oitiVa das 
testemunhas na audiência de instrução designada para o inicio 
do mês de janeiro de 2009 .. ." 

Acrescent? que indeferi o pedido liminar, oportunidade em que 
determ1ner a remessa dos aulos ao Minislerio Püb~co ofrcianle 
neste Juizo. 

A d. Procuradoria de Justiça, por sua vez. opinou pela 
denegação da ordem, ao argumento de que inexiste qualquer 
constrangimento Ilegal imposlo ao paciente. face a presença 
de todos os requisitos da pristo preventiva. 

~ o relat6rio. 

Decido. 

Segundo consta do ;and;arMnto do proce&~o no sistema 
TUCUJURIS, a autoridade Inquinada de coatora determinou a 
expedlçAo de alvará de 50~ura em favor do paciente. nos 
seguintes termos: 

• .. .Acolho o pedido da Defesa. uma vez que os demais Réus. 
a rigor, nao represenlam risco maior para o processo em 
relaçAo i Re que Já foi solta por HC. Por questAo de caulela. 
os Réus devem atualizar endereços e assinar termo de 
compromisso antes da liberaçlo. Expeçam-ee oa termos para 
os Acusados MARCELO GOMES DOS SANTOS e JOSÉ 
WELLINGTON AlVES LIMA. Assinados os Termos, 
expeçam-se Alvarb de Soltura. 
Comunique-se sobre a presente der:isAo ao Relalor do HC 
0000267-02.2009.8.03.0000. 
Lançe·se no sistem;a 1 decisao proferida sobre a Exceção de 
Suspe~~ .. .' 

Com efeito, já r.atisfoito o pedido formulado na exordla~ o 
presente hebeas C()(J)US enconlra-se prejudicado pela perda de 
seu objelo, razao pela qual o extingo, determinando o eeu 
arquivamento. -

lnlimem·se. 

Desembargador EDINARDO SOUZA 
Relalor 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000266-17.2009.8.03.0000 • 
IMPETRANTE: PAULO MARCIO CARDOSO 
Paciente: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO 
TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE MACAPA 
Relator. D~sembargador RAIMUNDO VALES 
Despacho/DecisAo: HABEAS CORPUS N." 
0000266-17.2009.8.03.0000 

Impetrante: PAULO MÁRCIO CARDOSO 
Paciente: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Coator: JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO 
JÚRI DA COMARCA DE MACAPA 
Relalor. Desembargador GILBERTO PINHEIRO 

Traia-se de habeas corpus impetrado em favor de AniOnio 
Rodrigues de Ollve~a nomeando como autoridade coatora o 

' Juizo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de 
Macapá que delermlnou a custódia cautelar do paciente em 
razêo de seu nlo comparecimento ê audiência de inslruçlo e 
julgamento de ação penal ajuizada em decontncla da prética, 
em lese, de delito descrito no artigo 121, § 2'. 11 e IV, cJc art. 
14. ambos do Código Penal. 

Conata dos autos que na data de 13 da janeiro de 2008, por 
vofta de 22:00 hrs, às PfOxlmldades da Rua Rodrigues Leitao, 
n• 187. Bairro Jardim Marco Zero, nesta Capital, o paciente, 
junllmente com outras duas pessoas, fazendo uso arma 
branca e pedaços de pau, desferiu variO$ golpes contra as 
vitimas Germano Moraes Ribeiro e Ellelson Rodrigues de 
Oliveira. 

Em suas razOes narrou que nlo teria comparecido ~ audi6ncia 
agendada para dia 10 de março dO ano em curso em rodo de 
ter chovido mu~o lle$la . data e, residindo em r~giAo de 
alagado, fiCou impoulbililado de sair de casa. Além diaso, 
após a tempestade teria prestado auxiliO 11 comunidade, pois a 
defesa civil não conseguia prestA-lo a todos que necessitavam. 

Sustenta que residiria no endereço decünado nos autos, tanto 
assim que no dia 13 de março foi preso por agenles de policia 
em sua casa. Disserta acerca de seu direijo em permanecer 
ein liberdade. afirmando que a manutenção da custódia seria 
ilegal. 

Continua aduzindo que no ordenamento constijueional 
nacional a liberdade seria regra. excetuada apenas quando 
concretamente comprovado o periculum llbenatil, o que não 
oconeria na hipótese dos autos. Ademais, estariam ausentes 
os pressupostos autorizadores da prisêo preventiva. Por outro 
lado, presentes os requis~os necessários para responder aos 
lermos do processo em liberdade, requer a concessão liminar 
do habeas cofl)us com a expediçAO do compelente alvará de 
sohura. No mérilo pugnou pela concessao de~nitiva da ordem. 

Relatados. passo a decidir. 

Funda a pretendo formulada pelO lmpeltante em favor do 
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paciente basicamente na alcgaçllo do justo motivo para não 
comparecer ao alo judicial previamente agendado e para o 
qual fo1 cevidamente inllmado 

Percebe-se de forma clara, i$so pelas próprias razoes 
expostas em sua inicial, que o acusado, ora paciente, tinha 
ciéncta do dia em que deveria comparecer. em Juizo, 
entretanto. ae1xou de fazê-lo, alegando. para tanto, que a 
chuva precipitada naquela data teria impedido que ela saísse 
de casa. 

Malgrado as alegações deClinadas em sua inicial. não há nos 
autos qualquer prova à dar sustentaçOo a tais afirmativas, ou 
seja, inexiStem elementos probantes a demonstrar de to1111a 
clara que realmente não compareceu em Juizo em decorrência 
aa chuva precipitada naquela data. 

Ademais. sobreleva ressaltar que teve tempo hábil a justificar 
sua ausência tendo em vista que a prisão ocorreu apenas no 

dia 13 de março. Entre a data em que deixou de compa1ecer a 
audiência e a que foi preso o paciente teve trés dia para se 
dirigir à Vara onde responde a açllo penal-e justifJcar sua falta. 
Nada fez. ainda que ciente das sanções que poderia sofrer. 

Oeve ser salientado que o principio do direito ~ liberdade n~o 
é absoluto. estando submetido a outros princlp!os previstos 
pelo próprio sistema Const~ucional e pelo ordenamento 
onfraconstitucional, restando pacifiCado, no âmbito do Processo 
Penal, em re lação à prisão processual. que a custódoa 
cautelar, embora cons10eroda um mal necessano, uma vez 
que suprime a loberdade do acusado antes do advento de 
sentença condenatória selada pelo efeito do trânsito em 
julgado, justifica-se, em certos casos, para garantia da ordem 
ll'iblica. da preservação da instruçllo criminal e fiel execução 
da pena, certo, ainda. que as condições pessoais do paciente 
não constituem impedimento • decrotaçAo, ae recomendada 
per outros elementos de prova reunidos nos autos. 

O suporta juridlco do habeas oorpus. como remédio 
excepcional, tem como arrimo as seguintes hipóteses: 

a) ilegalidade na coaçlo por falta de justa causa (art. 6-48, I do 
CPP), implica segundo Bento de Faria, em que o ato de que se 
queixa o cidadao nao tem a sanç.ao da lei ou não satisfaz os 
seus requis1tos. Para o mestre Pontes de Miranda, justa causa 
é aquela que, pelo direito. bastaria, se ocorre$$8, para a 
coaçllo. t a que se conforma com o dJreito, que se ajusta à 
norma legal, que se amolda ~ regra jurldica. 

b) ilegalidade de coação por ter ultrapassado o tempo de 
prisão fiXado em lei (art. 648, 11, CPP): 

c) llegolldade da coaçlo pela nio admiulo da fiança nos 
casos que a lei autoriza (art. 848, V, CPP); 

d) ilegalidade da coação em processo manifestamente nulo 
(art. 648,Vl , do CPP). 

Em que pese os argumentos de ser a prtsao preventiva 
desnecessária e somente possível em casos extremos, nossa 
Constituição nao a veda e a legislação processual penal 
exp1essamente pe1m~e quando ameaçada a ordem pübhca 
e/ou econômica, conveniência da lnsttuçao crlmJOal e 
aplic.açao da lei penal. 

As lim1nares visam assegurar a tutela do doreoto aparente. 
quando através da denominada prova prima facie se 
evidenciem os ctítérios dassicamente adotados de aparêncta 
do bom di•e~o (fumus boni iuris) e perigo na demora 
(periculum in mora). 

No pr.meJro pressuposto. temos a "plausibUidade do direito', a 
evidenciar a existência de um interesse processual, a que se 
convencionou denominar de fumuJ boni juris (fumaça do bom 

, d~reito) No segunao, temos o eventual retardamento na 
composiçllo da lide com possibilidade de perecimento, ou do 
próprio processo ou de seu objeto: é aquilo denominado de 
penculum in mora. Somente a coocomilllncia desses dois 
pressupostos admite a tutela liminar 

Marcelo F1e1re SampaiO Costa, in Aspeclos da Teoria Geral 
da Tutela Antecipada. Juns Síntese, Jan!Fev 2001 . a respeito 
do assunto e citando Humberto Theodoro Júniol' diz que o 
ex-Desembargador •utihza-se de argumentos singelos, porém. 
robustos. quando ensina, em relação à plausibilidade de dano 
irreparável, ser a mesma avaliada pelo jUIZ, segundo as regras 
do livre convencimento, de modo que n~o dispense a 
fundamentaçllo ou motlv~ de seu conhecimento; mas isto 
dar-se-á com muoto maoor liberdade de açio do que na 
formaçllo de certeza que se exige no processo definitivo'. 

O mesmo autor c~a. ainda. esclarecendo o tema Cándido 
Rangei Dinamarco. que ele diz ser •um defensor ardoroso da 
instrumentalidade e real efetividade do processo, a s~uaçllo 
proceuual a ser extorpada (como se tora um cancro) mediante 
a tutela anlecipada. fundada no inciso 11 do dispositivo legal da 
antecipaçllo da tutela de mérito, consubstancla-se na 
necessidade, 1nadiávet, de neutralizar os males do processo, 
porque, hâ demoras razoáveis d~adas pelo caráter formal 

merento ao processo e há demoras acrescidas pelo 
comportamenlo desleal do demandado.'. 

Como sahentei. colacionando trechos da doutnna, a 
concessao de limonar devera obedecer do1s reqUisitos básicos 
que são o pofi9o da demo•a e a aparência do bom direito. 
sendo que a •neXJ$tência de algum deles toma cogente o 
Indeferimento da liminar requerida. 
Ausente, pois, o fumus boni luns, porquanto nlo vislumbrado, 
a pMclpoo, qualquer constrangimento Ilegal sanável por melo 
dO habeas COrpUS. Indefiro a liminar. 

Preste mlormaçoes a autoridade nomeada coatora. Após. 
abra-se vosta a d Procuradoria de Justiça. 

lnttme.se 
Macapâ, 31 de março de 2009 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 

Oesemba19ador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 
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HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000296-52.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE· MARCELO FERREIRA LEAL 
Paciente: MARCELI PIRES DE SOUZA 
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA 
DEAMAPA 
Relator. Desembargador CARMO ANTONIO 
Despacho/Dedsl o: MARCELO FERREIRA LEAL Impetrou 
01dem de habeas corpus em favor de MARCELI PIRES DE 
SOUZA, com o escopo de afastar alegado constrangimento 
!Ioga! pralicado pelo Juiz de Direijo da Vara Única da Comarca 
de Amapá, que teria indeferido pedido seu de eJdinçAo da 
punibwidade pela prescriçAo do paciente. 

O Impetrante disse que a paciente encontra-$8 presa no 
Instituto do AdmlnistraçAo Penitenciaria do Amapa - IAPEN 
desde o dia 27 de fevereiro de 2009, sob a acusação do crime 
de latroclnlo (art. 157. § 3.•, do CP). Segundo adu~iu, teria 
dado apoio logfstico aos agentes que praticaram o crime, fato 
ocorrido na cidade de PracuOba, em que o principal acusado é 
seu ex-namorado 

Disse que a paciente está sendo acusada, tambêm, de ter 
dado fuga a um menor que teria participado do crime, fato que 
nega alegando que apenas fez viagem daquele municlpio até 
Santana no mesmo veiculo, que aena um táxi pirata. 

Asseverou que a paciente 6 funcionária pública municipal. tem 
renda e fam!Ua fixas na Cidade de Pracuúba, colocando-se a 
dlsposiçao da Justiça para quaisquer chamados. 

Aduziu que a paciente preenche os requisitos exigidos para a 
concessao da liberdade provisória. nAo sendo a hipótese de 
pnsAo preventiva, porquanto nlo estao presentes os requis~os 
que a fundamentam. 

Em seguida fez alguma& Incursões • Constituiçao Federal e 
doutrina, e, por fim . requereu o acolhimento do presente 
pedido. com a concessao do habeas corpus em favor da 
paciente, para que seja expedido o competente atv"á de 
sohura 

Com a onlcial vieram os seguintes documentos· a) cOpia da 
Certidão de Nascimento (filha menor da paciente). b) 
documento protocolado junto A Prefeitura Municipal de 
Pracuuba, no dia 29.3.09, onae a paciente pede abono de 
faltas em fase de sua detençio provisória, e c) conta de 
energia elétrica em nome de Marcos Magave de Souza. 

t o relatório. 

Decido. 

Pelo que pude observar dos autos. o advogado que 
subsCI'eveu a potiçllo do presen!e habeas corpus, alem de não 
ter feJto pedido liminar, lambem nAo a instruiu com a peça 
probatória da alegada prisio preventiva decretada contra a 
paciente. nem ao menos a cOpia da decisão que, em tese, 
gerou a suposta coaçAo Ilegal. 

Diante disso, não há como se aferir se houve ou nAo 
constrangimento ilegal apto a violar doreito liquido e certo de ir 
e vir da paciente. eapaz de ensejar a conces.slo da ordem, de 
plano. Referodo direito é a'erido por meio de prova 
preconstituida. pois, em sede de habeas corpus. a exemplo do 
que acontece com o mandado de segurança, não hé espaço 
para dilaçllo probatória. 

Nesse ponto, assim já deodlu o Supremo Tribunal Federal: 

·o advogado que impotra habeas corpus, por ser detentor de 
capacidade postulatória, tem a obrigaçllo de bem instruir a 
iniCial. sob pena de invoabllozar o exame da postulaçao·· (STF, 
HC n. 03.000243-0). 

'PENAL - PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS • 
SIMILITUDE FATICA E JURIDICA • RECURSO ESPECIAL -
AUSIÕNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇOES -
DECISÃO MONOCRATICA OE MIÕRITO- APLICAÇÃO DO 
ART. 38 DA LEI 8.038/90 - ORDEM DENEGADA - I. A via do 
habeas corpus pressupõe prova prê-constituida, cuja auséncia 
impede a apreciaçto do mérito. 11. Ordem denegada." (STF -
HC 89609 • SP - Primeira Tu1111a • Rei. Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI • publ. DJU 16.02.2007 • p. 49). 

"HABEAS CORPUS - CONSTITUCIONAL • PROCESSUAL 
PENAL - CRIME DE FURTO EM CONEXÃO COM HOMICIDIO 
- PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA DE 
PRONÚNCIA - RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE 
A INSTRUÇÃO CRIMINAl - ALEGAÇÃO DE AUSêNCIA DOS 
REQUISITOS 00 ART. 312 00 CODIGO DE PROCESSO 
PENAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
NÃO-OCORRêNCIA • INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS 
AUTOS - PRECEDENTES • HABEAS CORPUS INDEF~FllilQ 

- 1. Nto se comprovam, noe autos, a presença de 
constrangimento Ilegal a feri· dire ito do Paciente nem 
ilegalidade ou abuso de podeJ a anaajar a conceesao da 
ordem. A lmpetraçllo est~ deficoentemente instruída. Joüo há 
cOpia da deciSio que decretou a prtaAo preventiva do Paciente. 
nêo sendo posslvel conhecer dos fundamentOOJ pelos quais se 
deu a ordem cautelar. 2. A junsprudência do Supremo Tribunal 
Federal nA o admite o conhecimento de habeas corpus quando 
os autos nao foram instruido& com as peças necessárias à 
conftrmaçllo da efetiva ocorrência do constrangimento Ilegal. 
Precedentes. 3. Habeas corpcs indeferido." (STF - HC 91755 • 
MG - 1' T - Rei Min. Chnen Lúcia· J. 30.10.2007) 

A defoci&ncia apontada ji me autorizaria a negar seguimento 
ao habeas corpus, nos termo• do art. 48, § 2.•, 11, do 
Regimento lntemo desta Tribunal de Justiça, uma verdadeira 
a~o popular. que dispensa advogado • cuja ordem pode ser 
concedida a lê de oficio, e por se tratar o impetrante de pessoa 
leiga que esta com a sua liberdade restringida, deixo de negar 
pronto seguimento ao writ. 

Destarte, requisitem-se, desde logo. as informações da 
autoridade Impetrada e, na seqOencia, encaminhem-se os 
autos à Procuradoria-Geral de J,.üça. 

Intimem-se 

Macapa (AP). 06 de abtil de 2009. 

Desembargador CARMO ANTONIO 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 000011:>-al 2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: ASTOR NUNES BARROS 
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Advogado: ASTOR NUNES BARROS· 1559AP 
AUTORIDADE COATORA· JUIZO DIREITO 3A VARA 
CRIMINAL COMARCA MACAPA 
Paciente: LUIZ JANUARIO DE SOUZA NUNES 
Relator: Desembargador CARMO ANTONIO 
Acórdão· PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 
266 DO CPP. CONVENiêNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E 
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1) A 
evasão do réu do distrrto da culpa ou sua oposiç.\o ao 
chamamento processual sao elementos 
suficientes para a decretaçllo de sua custódia cautelar, tanto 
pela conveniência da lnstru~o 
criminal quanto para garantir a apllcaçllo da lei penal. 
Precedentes desta Corte. 2) Demonstrado 
que nl o houve Ilegalidade na prisão cautelar. mas apenas a 
necessidade de se restabelecer a 
ordem jurídica violada pelo ctOmportamenlo do paciente, n~o 
hâ constrangimento a ser 
debelado pela via do habeas oorpus. 3) Ordem denegada. 

ACORDAO 

Vostos, relatados e discutidos os presentes autos. a SECçAO 
ÚNICA DO EGREGIO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO 00 /IM/oPA, por unanimidade, 
conheceu do habeas corpus e, pelo 
mesmo quorum, o denegou, nos tol!'nos do voto proferido pelo 
eminente Relator. 

Participaram do julgamento os Excelentlasimos Senhores 
Desembargadores GILBERTO 
PINHEIRO (Presidente e «.• Vogal). CARMO ANTONIO 
(Relator). EDINARDO SOUZA (1.0 Vogal), 
RAIMUNDO VALES (2.0 Vogal) e MARIO GURTYEV (3.' 
Vogal). 

Macapa (AP). 12 de março de 2009. 

Qegmbargador CARMO ANTONIO 
Relator 

REVIsAO CRIMINAL TIPO: CRIMINAL 
Processo n• . 0001449-57.2008.8.03.0000 
PARTE AUTORA: NIVALDO DE SOUZA RAMOS 
Advogado: MAURICIO SILVA PEREIRA· 979AP 
Relator. Desembargador MARIO GURTYEV 
Acórdão: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL - SENTENÇA PENAL 
CONDENATORIA - EFEITO ESPECIFICO - PERDA DE 
FUNÇ.A.O OU CARGO 
PÚBLICO • APLICAÇÃO FUNDAMENTADA - PARÁGRAFO 
ÚNICO, 00 ART. 92, DO CP - AUS~NCIA DE MOTIVAÇÃO -
ANULAçAO 
PARCIAL DA SENTENÇA - INTELIGêNCIA DA SÚMULA 09, 
DO T JAP - REVISÃO CRIMINAL - PROCED~NCIA EM 
PARTE - 1) "Ex 
vi" ao disposto no paragrafo único. do art. 92, do CódigÓ Penal, 
a perda de funçllo ou cargo publico, como efe~o especlfoco de 
um "decisum· penal condenatório, nao resuHa automatica e 
imotivadamente da condenaçllo, razao pela qual, contoante 
consolidada jurisprudência, para que seja aplicado 
eficazmente, é Indispensável que os fundamentos ensejadores 
restem 
devidamente eJCI)Iicltados na sentença • 2) Segundo orienta o 
enunciado da Súmula 09 desta Corte, quando a sentença 
penal 
condenatória, sem fundamentação especifica, decreta a perda 
de funçllo ou cargo público, o "decisum• deve ser anulado 
apenas 
nessa parte, para que o Juizo prolator supra a omissão - 3) 
Revis.lo criminal parcialmente procedente. 

ACORDAO 

Vistos e relatados os autos, a SECÇÃO ÚNICA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00 ESTADO DO AMAPA, reunida 
ordinariamente, conheceu da revido criminal e a julgou 
parcialmente procedente. tudo a unanimidade e nos termos do 
voto 
proferido pelo Relator. 

Participaram do julgamento os Excelentlsslmos Senhores 
Oeaembargadores GILBERTO PINHEIRO (Presidente e 
Revisor), 
MARIO GURTYEV (Relator), LUIZ CARLOS (1" Vogal), 
EDINARDO SOUZA (2" Vogal) e oOOLAS EVANGELISTA (3° 
Vogal). 

Macap:i (AP), 26 de março de 2009 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator 

REVISÃO CRIMINAL TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0001054-36.2006.8.03.0000 
PARTE AUTORA: UBERVALDO FERREIRA DE SOUZA 
Advogado: RICARDO GONCALVES DOS SANTOS · 421AP 
PARTE Rê· MINISTtRIO PÚBLICO 00 ESTADO 00 AMAPA 
Relator. Desembargador EDINAROO SOUZA 
Acórdão: PROCESSUAL PENAL. HOMICIOIO. REVISÃO 
CRIMINAL PROVA NOVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA 
PENA. RETIFICAÇÃO. 
EX OFFICIO. 1) Nio se admite seja uUIIzade a revlsao criminal 
como se fosse uma apelaçio, nJo se prestando ela li mera 
reapreciaçllo da prova jj examinada pelo juizo, razto pela qual 

-- -
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exige-se a apresentaçAo, com o pedklo, de elementos 
comprobatórios que desfaçam o fundamento da condenação e 
amparem a pretensão da aç&o revisional. 2) Revisão criminal 
julgada Improcedente. Concedido, de oficio. habeas corpus, 
para permitir a progress~o de regime, acaso preenchidos os 
requisitos legais. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, a SECÇÃO ÚNICA DO EGRéGIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPA, por 
ma\oria, conheceu 
da açAo, vencido os dasemba~gadores Gilberto Pinheiro e Lutz 
Carlos. Quanto ao m~rtto, à unanimidade, julgou Improcedente 
a ação e. 
também sem divergência, de oficio, concedeu habeas corpus 
para permitir a progresslo do regime prlslonel, acaso 
preenchidos os· 
requisitos legais, nos termos doa votos proferidos. 
Participaram do julgamento os Excetentlsstmos Senhores 
Desembargadores EDtNARDO SOUZA {Relator), o0GLAS 
EVANGELISTA 
(Revisor), MELLO CASTRO (Presidente e 1" Vogal), Juiz 
çonvoeado EDUARDO CONTRERAS (2" Vogal), GILBERTO 
PINHEIRO (3" Vogal), 
LUIZ CARLOS (4" Vogal) e CARMO ANTONIO {õ.0 Vogal). 
Macapá (AP), to de maio de 2.007. 

Desembargador EDINAROO SOUZA 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 000t487-69.:<008.8.03.0000 
IMPETRANTE: CHARLLES SALES BORDALO 
Advogado: CHARLLES SALES BORDALO • 438AP 
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO 1A VARA 
CRIMINAL SANTANA 
Paciente: GERLISON DE ALCANTARA AGUIAR 
Relator. Desembargador LUIZ CARLOS 
AcórdAo: HABEAS CORPUS. CRIMES HEDIONDOS E 
ASSEMELHADOS. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO 
CONSTITUCIONAL E . 
LEGAL. 1) A negativa do beneficio da liberdade provtaória, nos 
crimes hediondos e assemelhados, encontra amparo no art. 5°, 

XLIII, da Constitutç.lo Federal, que lmpOe a lnallançabllidade 
das referidas infraçóes penais, conforme o entendimento 
firmado 
pelo Supremo Tribunal Federal; 2) Ademais, em relação ao 
crime de tráfico ttlcito de entorpecentes exlste expressa 
vedação legal 
à concess~o do beneficio (art. 44 da Lei n.• 11.343106), o que 
é suficiente para negar o direito à liberdade provisória; 3) 
Ordem 
denegada. 

ACÓROÃO 

Vistos, r!!latados e dtaculidos os preeentes aU1oa a SECÇÃO 
ÚNÍCA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
a 
unanimidade, conheceu do 'writ" e, no mérito, pelo mesmo 
quorum, o DENEGOU, nos termot do voto proferklo pelo 
eminente 
Relator. 

Participara,;; do julgamento os Excetentlsstmos Senhores 
Desembargadores: oóGLAS EVANGELISTA (Presidente em 
exerefc10 
e 2' Vogal); LUIZ CARLOS (Relator); CARMO ANTONIO (1" 
Vogal); MARIO GURTVEV (3° Vogal) e GILBERTO PINHEIRO 
(4'Vogat). 

Macapa (AP). 12 de fevereifo de 2009. 

Desembargador LUIZ CARLOS 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0001647·94.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: MAURO SERGIO COSTA GOES 
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DIREITO VARA 
EXECUCOES PENAIS 
Pac1ente: MAURO SERGIO COSTA GOES 
Relator: Desembargador LUIZ CARLOS 
Acórdêo· PEDIDO DE SAlDA TEMPORÁRIA 
COMPETêNCIA EXCLUSIVA DO JUizO DAS EXECUÇÓES • 
ORDEM CONHECIDA iõ 
DENEGADA. t ) E cediço que a concesslo ou nao do beneficio 
da salda temporária 6 alo de compet6ncia exclusiva do Jutzo 
das 
Execuções e dependerá, no momento oportuno. da satisfaçllo 
dos rl!quisrtos objetivos e subjetivos de que trata o art. 123, 
inc1sos I, 11 e ltt da LEP, precedido da oliva do Minist6rlo 
Publico e da admintstraçAo penitenciária, nao podendo aar 
discutido na 
estreita vlo do Habeas Corpus; 2) Ordem denegada. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os pr!!eentes autos a SECÇÃO 
ÚNICA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
à 
unanimidade, conheceu da Ordem e, no mérito, pelo mesmo 
quorum, a DENEGOU, nos termoe do voto proferldo pelo 
eminente 
Relator 
Participaram do julgamento os Excetenllsstmoa Senhores 
Desembargadores: MELLO CASTRO (Presidente e 3• Vogal); 
LUIZ 
CARLOS (Relator): EDtNARDO SOUZA (1° Vogal); oóGLAS 
EVANGELISTA {2" Voga~ e GILBERTO PINHEIRO (40 Vogal). 

Maca pá (AP). 11 de dezembro de 2008. 

Desembargador LUIZ CARLOS 
Relator 

(DIÁRIO OFICIAL) 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000065-25.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: FABIOLLA CARVALHO 
Advogado: FABIOLLA CARVAUlO MARQUES • 1537 AP 
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1 VARA 
CRIMINAL DE MACAPA 
Paciente: tRANILDO DE OLIVEIRA LOBA TO 
Relator: Desembargador LUIZ CARLOS 
Acórdlo: HABEAS CORPUS. EXAME DE PROVA. 
IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DA 
PRISÃO. AUSêNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1) A via est~ita do Habeas 
Corpus nao comporta qualquer exame de prova. somente 
admisaivel 
no decorrer da tnstruçlo crtmtnal, quando o paciente, 
valendo-se da amptá defesa, poderé demonstrar a sua 
Inocência; 2) Em 
conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal, 
estando presentes os mqulaKos da prlaao preventiva (garantia 
da 
ordem pública, conventencia da tnslru~o criminal ou para 
assegurar a aplicação da lei penal), torna-se descabida a 
ategaçlo da 
constrangimento negai), consoante a pacifica juriSprudência do 
STJ, STF e TJAP; 3)0rdern denegada. 

ACÓRDÃO 

Vistos. relatados e discutidos os presentes eutos, • SECÇÃO 
ÚNtCÁ do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, 

• unanimidade, conheceu da Ordem e, no mér1to. pelo mesmo 
quorum, A DENEGOU nos termos do voto proferido pelo 
eminente 
Relator. 

Participaram do julgamento os Excetentisstmos Senhores 
Desembargadores: MELLO CASTRO (Presidente e 3° VogaQ; 
LUIZ 
CARLOS (Relator); Juiz Convocado CONSTANTINO 
BRAHUNA (1° Vogal); o0GLAS EVANGELISTA (2" Vogal) e 
MARIO GURTYEV 
(40Vogal), 

Macapá (AP). 26 de fevereiro de 2009. 

Oesembargadot LUIZ CARLOS 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000132-87.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: CtCERO BORGES BORDALO 
Advogado: CICERO BORGES BORDALO • 9AP 
IMPETRANTE: KARLA PATRICIA PEREIRA BORDALO 
Advogado: KARLA PATRICIA P. BORDAL:O • 987MP 
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 3 VARA 
CRIMINAL DE MACAPA 
Paciente: ERENIL TON TEIXEIRA LIMA 
Relator. Desembargador MARIO GURTYEV 
Acórdlo: PROCESSUAL PENAL • "HABEAS CORPUS' • 
CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO 
PREJUDICIALIDADE • ' Ex vi' do disposto 
no art. 659, do Código de Processo Penal, julga-se prejudicado 
o 'habeas eorpus' se, no curso do processo. restar cessada a 
coação apontada como ilegal. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, a SECÇÃO ÚNICA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPA, reunide 
ordinariamente, conheceu do 'Habeas Corpus' e o julgou 
prejudicado, tudo A unanimidade e nos termos do voto 
proferido pelo 
Relator. 

Participaram do julgamento os ExcetentlsSimos Senhores 
Desembargadores GILBERTO PINHEIRO (Presidente e 1° 
Vogal), 
MARIO GURTYEV (Relator), CARMO ANTONIO (2° Vogal), 
EDINARDO SOUZA (3" Vogal) e RAIMUNDO VALES {4" 
Vogal) 

Maca?a (AP), 12 de março de 2009. 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator 

r • 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA,07 de a~e 200Q 

(a) TENYLLE FEIO BRASIL 

Chere de refaria 

CÁMARA úNICA DI< cow.RCA DE TRIBUNAl DE JUSTIÇA 
RtJ,t, GENeRAl. RONDON N' 1295 · IAACAPÁ-AP • CEP 68.906-390 

Pauta de Publicação · Atos Judiciais 

AGRAVO DE INSTRUMENTO TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0000303-44.2009.8.03.0000 
AGRAVANTE: BETRAL · VEICULOS LTDA 
Advogado: CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA • 
174AP 
AGRAVADO: HELOISA HELENA FIGUEIREDO PEREIRA 
AGRAVADO: JULIANE FIGUEIREDO PEREIRA 
AGRAVADO: HELENt PEREIRA MARTINS 
AGRAVADO: CRtSTIANE FIGUEIREDO PEREIRA COELHO 
AGRAVADO: JOSE ARCANGELO PINTO PEREIRA 
Advogado: MARCELO PORPINO NUNES· 409AP 
AGRAVADO: LUCIA THEREZA PEREIRA GAMMACHI 
AGRAVADO: OTACtANO BENTO PEREIRA JUNIOR 
AGRAVADO: UltA RUTH PINTO PEREIRA 
AGRAVADO: MARIA tNERINE PINTO PEREIRA 
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Advogado: VALDINEI SANTANA AMANAJAS • 383AP 
AGRAVADO: LUIZ ALBERTO PINTO PEREIRA 
AGRAVADO: MARCUS ADOLFO FIGUEIREDO PEREIRA 
AGRAVADO: JULIO AUGUSTO FIGUEIREDO PEREIRA 
Relator: Desembargador CARMO ANTONIO 
Despechc/Oec:lsão: BETRAL VEICULO$ L TOA interpôs 
agravo, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão 
proferida pelo MM. Juiz de Oltllllo da 1.• Vara Clvel e Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá, nos au1os da ação de 
dissolução parcial de sociedade comercial por quotas de 
responsabilidade ttmttada com expresso pedido ttminar de 
antecipação de tutela que lhe moveu HELOISA HELENA 
FIGUEIREDO PEREIRA e OUTROS. 

Alegou que em contestação concordou com a quebra do 
Interesse social, divergindo em outros pontos, o mesmo 
aconteoendo com os agravados, em réplica, oportunidade em 
que astes não mais se manifestaram quanto ao pedido de 
antecipação parcial de Meia, Inclusive pugnando pelo 
julgamento antecipado da lide. 

Acrescentou que o JuiZ, mediante despacho exarado à fl. 
1.004, designou a audiência preliminar prevista no art. 331 do 
CPC, o que de fato ocorreu em 06 de março do ano em curso. 
Aduziu que, surpreendentemente, um mês após essa 
providência, Isto am 0o4104/2009, sem que tenha havido 
qualquer manifestação ou fato novo, decidiu pela antecipação 
parcial da tutela. 

Sustentou que a permanência dessa decisão. que lha 
impossibilita de contrair emp<éstima& diretos ou de onerar seus 
bens. tnviblaUza o desenVOlvimento de suas atMdades, 
pr1nclpalmente neste momento de oime financeira, podendo 
trazer p<eju!zos aos próprios agravados. 

Esclareceu que a decisão agravada p<ejudlca flagrantemente 
os direitos dos sódos majoritários, detentores que são de 
96,98% do capital, de gerir a sociedade emprasãr1a. Sinalizou 
ser desproporcional a medida, porquanto para resguardar o 
pagarnenlo do equivalente a 3.02% restr1nge 100% dos 
haveres, em manifesto prejufzo 90S sócios e à sociedade 
empresária. Sustentou ha- 'peric:ulum In mora In rever&a'. 

Disse que a riiak!rta pertinente à retirada de sócios de 
sociedade empresarial Lide, ~ é regulada pelo Código Civil, 
nos arts. 1.031 e ss., o que não teria sido observado pelo 
Magistrado de primeiro grau. ao tmpedtr, com a medida de 
urgência, que a sociedade continue suas atividades e que seus 
tódo6, reunidos em assembléia, venhain a deliberar sobre os 
destinos daquela. 

Fez ainda mais alguma& lnwrsões ao Código Civil, para 
jusWftcar a 'p<esença do "fumus bont luris", para depois condulr 
pela revogação da dedsAo agravada e/ou a substitu!ção desta 
por outra que não venha trazer prejulzo ao desenvolvimento de 
suas aUvidades, sugerindo o estabelecimento de cauç&o, em 
bens ou valores, ou a restrição a alienação ou oneração de 
bens a valora8 presentes na diswssão da lide. 

Instruiu a petJçAo recursal com cópias dos documentos 
encar18dos ts ns. 11193, entre os quais se Incluem: petição 
Inicial; contestação; répHca; despacho; decisão agravada; 
procuração; comprovante do preparo: contrato social; resumo 

da balanço e contrato de concêssão. 

lt o relatório. Decido. 

Corno, atualmente, a regra é a coi1VI!fsão do agravo de 
instrumento em sua forma retida, antes de qualquer 
pronunciamento sobre os seus termos, há que se verifiCai' se 
este é o caso de conV«São ou não. 

A legislação processual p<BYê que caberá agravo de 
lnstrurnento quando se tratar de dedsão susceUvel de causar à 
parte lesão grave e de dlffcil reparação. bem como nos casos 
de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que 
a apelação é recebida. é o que dispõe o art. 522 do CPC. 

Note-se que a agravante ataca decisão de antecipação de 
tutela, que, a rtgor, é suscatlvet de causar~he tesão grave e de 
dlflcll reparação, peta amplitude da restr1ção de seus direitos 
de gerir sous negócios, ainda que provisoriamente. Daf a 
urgência e, por conseguinte. a nao conversão do agravo na 
forma excepclonada pelo art. 527, ti , do Código de Processo 
Civil. 

A regra geral é a de que o agravo deva ser recebido apenas 
no efeito devolutivo. Contudo. no caso do dedsOes que 
possam resultar tesão grave e de dtflcil reparação ao 
agravante, M possibilidade de que, com ô recebimento do 
recurso, o Relator possa atr1bulr efel1o sus~ivo ao racurso 
(art. 558), ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 
parcialmente. a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua 
decisão (art. 527, ti, do CPC). 

No caso. a agravante requereu o efeito suspensivo, que 
podenl ser concedido na hipótese de restarem presentes, 
cumulati•tamente, a lesão grave e de dificll reparação 
("peócutum In mora') e a relevante fundamentação ("fumus 
boni iuris' ), · 

A dedsão agravada. em sua parte final, assim foi exarada: 

'Em vista disso, por urgente que é a pretendida prestação da 
Meia Inibitória deduzJda na tntciat, defiro-a, para proibir os 
réus. sem exoeção ~ nen/un deles, a contrair, na constancia 
da lide, empréstimos em nome das sociedades rés e suas 
coligadas, bem como de alienar ou onerar seus bens imóveis, 
dtrettos ou açOes, pena de multa no valor de R$ 100.000.00 
(cem mtt nsais) ao dia de desCU"npr1men1o do preceito 
Inibitório, ·astrelnte• a sar revertida em beneficio dos autores: 
(11. 27) 

A antecipeção de tutela somente podenl ser concedida 
quando, existindo prova inequlvoca, se convença o Juiz da 
vt:füi5imi~,.~ da alegação e ocorrer fundado receio de dano 
irreparáYel ou de dtffdl reparação ou !icar caracterizado abuso 
do direito de defesa ou man~asto propó&lto protelatório do réu 
(art. 273, t e ti, do CPC). 
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P8fll a doutrina ptOYil inequi'IIOC8 sigrlftca que o Juiz, pata 
conceder a tutela, devetá estar irmemente convencido da 
verossimWhança da situação jurldica apresentada pelo autor e 
da jl.lldlcidade da solução pleiteada (Arruda Alllim apud 
Emane Fldélis dos Santos. Processo Civil Novas Tendências. 
Belo Horizonte: DeiRey, 2008, p. 225) 

No presente caso, o Juiz se convenceu da verossimilhança 
daa alegaQOes dos agravados, bem como da probabilidade de 
estes ~~irem a sofrer p<ejulzos Irreparáveis pela posslbiMdade. 
potenáal e concreta, do alijamento ou oneração de bens e 
direitos patrirnolliais da agravante. Prejufzos estas con!ráilos 
aos Interesses dos agràvados. Eis os fundamentos: 

·A petição lnidal da açao proposta revela dara cisão 
lrreverslvel da 'alfectio societate• que respondeu pela 
formação das sociedades de que partidpam autoras e réus, 
perdurando, contudo e malgrado lanto, no eplcenii'O do núcleo 
de agregaçao 'social, sócios majoritariamente interessados na 
~exlst6ncia da sociedade e, em campo dissidente, outros 
sócios, coroo os autores, animados pela disposição de 
afastamento do corpo social, mediante a retirada do produto 
correspondente é proporção, no ativo e passivo da sociedade, 

b suas contribuiQOes sociais. Isso requer, sem paralisia da 
dinâmica social, a apuração dos haveres desses sódos. no 
conceóo do pabimOnio da sociedade, o que só será possfvel, 

• sem traumas para a sociedade nem para os demais sócios, 
mediante a continuidade dos atos da oastio, mas semp<e de 
modo a preventivamente coibir, na atividade comercial 
exercida, manobras Ulcitas em detrimento dos sócios retirantes 
ou pr.!ticas nocivas a seus Interesses, ou mesmo aos 
Interesses da sociedade como um todo. Traduzindo em 
mlildos essas noÇIOes. deve perdurar a administração da 
sociedade, sem, porém, a realizaç!o de neg6dos que a levem 
a onerar seu passivo social, mediante a realização de 
operações de endivldameniO creditlclo, ou pela aUenaçao da 
bens ou constituição de 6nus reais em agravamento ao ativo 
permanente Imobilizado das sociedades de que se pretendem 
raiJnlr os autores. contra a disposição dos réus de levarem 
adiante a llida daquelas sociedades. O direito dos autores é 
prevenção contra dilapidação patrimonial nociva a seus 
interesses, no momento da retirada da sociedade, encontra 
suporte legal como contratual, levada em conta, nessa 
~lar, até o momento da dissolução pardal da sodedade, 
o direito que eles têm de se retirarem sem sofrimento de 
prejufzos em seus haveres sod&ls, por lmanação própria da 
lgualda~e de pertidpaçao • igualdade comutativa, dita também 
proporaonal às suas dOtas de partidpaçao na sodedada. 1: 
esse direito que lhes confere o de tutela preventiva contra tais 
dilapidaQOes, evitando, sem prejufzo da continuaçao da 
dinàmica social, como já salentel a lnhas atrás, manobr.ls de 
gastao que lhes venha prejudicar, no Instante de sua retirada 
da sociedade, o direito de partlcipaçao, propordonal és suas 
cota3 de C8pltal social, no ativo a passivo das sociedades de 
que~ scSdos. )l.ntamente com os réus.' (ls. 25/26) 

No entanto, em que pesa a preocupação do 1. Juiz em 
resguardar os direitos dos agravados contra a dilapidação do 
patrimOnlo da agravante, por C8usa de gestão dos sócios 
majorllát1os, ao meu juizo (sumário ainda), esse perigo é 
remoto. Primeiro porque, como visto, ha manHesto Interesse 
de os 86clos majoritários continuarem na sociedade, 
continuando a gerir seus destinos. Segundo que, conforme 
afirm~o por eles, na ~I do agravo, e também pelos 
próprios agravados na petição da ação de dissolução da 
sociedade (11. 42). estes ~ detentores apenas de 3,02% do 
capital sodaf da agravada. 59'õfoca dizer que os s6cios 
majoritários det6m 96,98% do total do C8pltal. 

Dai que, no meu entendimento, as restriçOes lmposta3 na 
decidO agravada se revelam despropordonais quando 
cotejados esses dois Indicadores. Ademais, o risco de prejulzo 
é pouco provável, porque não hé elementos que possam 
sequer Inferir estarem esses sócios tentando alienar ou 
transferir bens da empresa sem a anuência dOS agravados. 

Contudo, diante da comprovação de qualquer açao nociva aos 
Interessas dOS agravados, consistente na alienação ou 
translerenda de bens da 81Tlj)r888, nada Impede que o juiz da 
causa tome as prOVIdências necessárias p8lll assegurar a 
elellvldade da jurisdição. Mas que a onerosidade de6sa 
d~ seja compaUvel com o prejujzo prcwével a ser 
suponado pelos agravados, para não Impedir que a empresa 
agravante continue a desenvolver as suas atividades e get1r 
seus negócios. Caso contrár1o, nao s6 a empresa e os seus 
sócios majoritários serão alelados pela medida, mas também 
os minoritários, na proporção do capital, principalmente neste 
momento de a1sa do setor econOmloo. Parec&-rne pois 
razoável que se adote, para o caso concteto, se for o caso, 
uma medida m~ms gravosa, a exemplo das sugeridas pela 
agravante (caução, resbição à alienação ou oneração de bens 
a valores discutidos na lide). 

Não bastasse, o Código CMI estabelece que a dissoklção da 
sodedade depende da deliberaçJo dos &ócios e que essas 
deliberações serão tomadas em l'8l.lllao ou em assembléia, 
conforme previsto no contrato sodal, deYendo ser convocadas 
pelos administradores nos casos previstos em lei ou no 
contrato. (art. 1071, VI e 1072). Por sua vez, o art. 1076 prevê 
que re~salvado o disposto no art. 1.061 a no§ 1° do art.1.063, 
as deloborações dOS sócios serao tornadas: 1 • pelos votos 
correspondentes, no mfnlmo, a três quartos do capital sodaJ. 
nos casos prev;stos nos Incisos V e VI do art. 1.071. A 

prop6sito, essa ê o posicionamento do Trtbonal de Justlça da 
MiNis Gerais, OJja ementa de ac6rdao transaew a segyir: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO • SOCIEDADE LIMITADA • 
DESTITUIÇÃO DE SÓCIO • ADMINISTRADOR • REUNIÃO • 
QUORUM CONTRATO SOCIAL ALTERAç.l.O 
CONTRATUAL • DAR PROVIMENTO PARCIAL -O 
afastamento do s6cio-quotista da admlnlstraçlo se d.vá por 
quorum de 213 (dois terços) do capital, embora sem prejudicar 
seus direitos e vantagens nos quadros sodals. Noutro giro, 
qualquer alteração contratual que por ventura prollier, o 
quorum respeitará% do capital social, nos termos do art. 1076. 
!!J(:Jsn I do CC. (TJMG • AI 1.0707.0!!.156Ce:l-3l001 • 161 

C.Civ. ·Das. Rei. NICOLAU MASSELLI · j . 16.01 .2009) 

Ponanto, ai vejo presentes, concomlt.ntementa, os requisitos 
autottzadores da i minar no agravo, ou seja, o pericuk.m 1n 
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mora e o '1\mus boni iuns·, capazes de jusVIIcar a concasslo 
do eleito suspensivo pleiteado. 

Ante o exposto, concedo o eleito reQuerido. nos termos do art. 
527, 11, do CPC, para suspender a decisão reoon1da, até o 
julgamento definitivo do presente agravo. 

Comunique-se o Juiz da causa do teor da presente decisão, 
reQuisitando-se dele as Informações, que deverao ser 
prestadas no prazo legal. 

lnUmem-se os agravados para, querendo, oferecer 
conlramlnuta ao agravo, no pra20 assinado pela lei. 

Publqu&-se. 

Desembargador CARMO ANTONIO 
Relator 
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AdiiOgado: CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA • 
174AP • 
AGRAVADO: CRISTIANE FIGUEIREDO PEREIRA COELHO 
Advogado: MARCELO PORPINO NUNES • 409AP 
AGRAVADO: HELOISA HELENA FIGUEIREDO PEREIRA 
AGRAVADO: JULlANE FIGUEIREDO PEREIRA 
AGRAVADO: JULIO AUGUSTO FIGUEIREDO PEREIRA 
AGRAVADO: MARCUS ADOLFO FIGUEIREDO PEREIRA 
AGRAVADO: HELENI PINTO PEREIRA 
AGRAVADO: JOSE ARCANGELO PINTO PEREIRA 
AGRAVADO: LILIA RUTH PINTO PEREIRA 
AGRAVADO: LUCIA THEREZA PEREIRA GAMMACHI 
AGRAVADO: LUIZ ALBERTO PINTO PEREIRA 
AGRAVADO: MARJA INERINE PINTO PEREIRA 
AGRAVADO: OTACIANO BENTO PEREIRA JÚNIOR 
Relator: Desembargador CARMO ANTONIO 
Oespaeho/OedSIO: BETRAL VEICULO$ L TOA., por meio de 
advogado dellidamenta oonstiluldo. lnterpóe agravo de 
lnstn.menJo, com pedido Wmlnar de alellO suspensivo, contra a 
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1. • Vara c rvet e 
Fazenda Pública da Comarca de Macapé, nos autos da ação 
cautelar de atentado (proc. n.• 0011594-38.2009.8.03.0001) 
movida por CRISTIANE FIGUEIREDO PEREIRA COELHO E 
OUTROS. 

A referida decisão. em caráter emergencial, sustou a 
reaNzaçlo de assemblêla extraordlnérta de cotistas da 
empresa, além de lmpossllUitar a agravante de praticar 
qualsq- atos que Impliquem lnovaçao no estado de fato dos 
bens. direitos e açõas da sociedade empresarial. 

A agravante esclareceu que os agravados Intentaram a ação 
principal de di$solução parcial de sociedade em seu desfavor, 
visando * exdusao deles do quadro sodetério e recebimento 
dos valores referentes às suas quotas. 

Aduziu que, em contestação â ação principal. concordou com 
a quebra do Interesse social, divergindo em outros pontos, o 
mesmo acontecendo com os agravados, em réplica. 

Explldtou que, diante do Interesse dos agravados em se 
desligarem do seu quadro sodetârto, deu prosseguimento às 
atividades empresariais, tendo indufdo o pedido da 
desligamento e suas peallllllidades em pauta de assembléia 
extraordlnâria de quotistas, a ser realzada no dia 06.04.2009, 
és 11h. 

Susdtou que os agravados, entendendo que as delibaraQOes 
a serem trmadas na referida assembléia poderiam contrariar 
seus Interesses, Interpuseram a ação cautelar para suspender 
a realização do ato, sendo-lhe deferido o pedido. 

Asseverou que tal dedsllo violou os direitos dOS demsls 
sócios, estes corporiicados em 96,98% (noventa a seis vlrgula 
noventa e oito por cento) das aQOes. ao Impedir atos de mera 
gestão a desenVOlvimento daa atlvldades empresariais. 

Sustentou Inexistir Interesse de agir dos autores a respeito de 
questões nsferantes à sociedade empresarial, diante da 
retirada dos mesmos da sociedade em data pretérita, cabendo 
apenas disQJSSao sobre os valores devidos pelas quotas. 
Refutou, também, qualquer direito de p<eferêncla a sódos qve 
não mais tem Interessa em continuar na sodedade. 

Ventilou sobre a eXIstência do 'per1aJium In mora• lrrverso no 
caso de permanênda da decisão atacada. Sinalizou ser 
desproporcional a medida, porquanto, para resguardar o 
pagamento do BQlivaleote a 3,02% (trb vlrgula dois por 
cento), sustou a realização da assembléia exlrao!dinéria e 
restringiu 100% (cem por cento) dos haveres, em manifesto 
prejllzo aos sócios e à sociedade empr~r1a. 

Disse que a matéria pertinente t reú'ada de sócios de 
sociedade empresarial limitada 6 regulada pelo Código Civil, 
nos arts. 1.031 e ss., o que não teria sido observado pelo 
Magistrado de primeiro grau, ao Impedir, com a medida de 
urg6nda, que a sociedade continue suas atividades e que seus 

sócios, reunidos em assembléia, venham a deliberar sobre os 
destinoe daquela. · 

Pontuou que as matérias a serem traJadas na assembléia 
geral extraordinária referiam-se a balanço especial, 
modllk:ação do contraio social e dlssoluçlo da sociedade 
&ando exigido. para tanlo, a presença da maioria quaUftcada' 
não havendo, por Isso, qualquer prejulm aos agravados n.i 
raallzaçAo da sobredita assembléia. 

Fez ainda mais alglrnas lnanões ao Código Civil para 
justificar a p<esença do '1\mus bonllu~s·. para depois reQuerer 
a suspensao da decisão proferida na açAo cautelar de 
atentado, r~tabalecendo, liminarmente, os direitos dos sócios 
major1tá~os em deliberarem sobre os a~toa incluldos em 
pauta de assemblela geral extraordln'"-. No mérito, pleiteou 
pelo provimento definitivo do agravo. 

Instruiu a petição reanool com cópias dos do<unentos 
~às fls. 11/ 164, entre os qu.;s se indl*TI: petiçAo 
lnldal, contestação; réplica; despacho: declsAo agravada: 
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proanções: comptOYilnte do preparo; conrato social; resumo 
de balanço e contrato de concessão. 

1: o relatório. 

Oaddo. 

Como, atualmente, a regra é a conversao do agravo de 
Instrumento em sua forma retida, anles de qualq
pronundamento sobre os s- termos, há que se verificar se 
este é o caso de conversão ou nAo. 

A legl&laçao processual prevê que caber~ agravo de 
Instrumento quando se tratar de dedSIO suscetlvel de causar à 
parte les3o grave e de dlfldl reparaçao, bem como nos casos 
de inadmlssao da apelação e nos relaUvos aos afeitos em que 
a epelaçio é recebida. ~o que dispõe o art. 522 do CPC. 

Fundamentalmente. para que o agravo observa o regime da 
Instrumentalidade. exlg~He que seja demonstrada a exlstênda 
de urgênda no julgamento do recurso. Dai o ensinamento de 
Arruda Alvlm, dtado por Tereza Arruda Alvlm Wambler, no 
sentido de que: ·o disaimen, portanto, entre a possibilidade de 
agravo de Instrumento e reUdo, passou a sei' a urgência· (In Os 
agravos no CPC BraSileiro. Sao Paulo: Revista dos Tritunal$ 
2006, 4.• ed .. p. 4561457). • 

Nole-se quo a agravante ataca dedsão conoessiva de medída 
cautelar, que, a rigor, ê suscetível de causar-lhe lesAo grave e 
de dlllcll reparação. pela amplitude da restriçJo de seus 
direitos de reooir em assem bléla geral extraordinâria os 86clos 
majorttál1os pertenoentes ao quadro de cotistas da empresa, 
al6m de limitar a prática de atos de gastAo dos saoJS negódos, 
ainda que provisoriamente. Dar a urgência e, por conseguinte, 
a nao conversao do agravo na forma do art. 527, u, do Código 
de Processo Civil. 

No presente caso. o Juiz se convenceu da verossimühança 
das alegações dos agravado&, bem como da probabilidatle de 
estes virem a sofrer prejulzos Irreparáveis pela possibilidade, 
potencial e concteta, do alqamento ou oneração de bens e 
direitos patrimoniais da agravante, em raz:.io da realização da 
assembléia prevista para 06.04.2009. Preju!zos estas qve 
seriam conlrál1os acs Interesses dos agravados. Eis parte dos 
fundamentos: 

·( ... ) O anúncio da realização de assemblêla extraordinár1a de 
coUstas da sociedade Betral Valeu los Ltda., a ser realizada, no 
dia de hoje, às 11:00 horas, com llistas à promoção de 
alteraQOes contratuais voltadas. dentre outras ftnalldades, para 
realização de balanço espedal. Ingresso no quadro de 
acionistas da empresa Álrta Empreendimentos SIS Lida., 
reUrada de sócios a lntegraizaçlo de capital, IDdas essas 
med'odas com notórios reflexos no resultado patrimonial do 
acervo sodal 'sub judice', reclamam, por curtaJ 
lmprasdndlbilldade de Meia preventiva llisando irrpedlr essa 
Hláta mudança no estado de fato da Ide, t.rgente Interdição 
cautelar que a p<eserve em modo a tomar útil e ale6va a tutela 
jurisdicional qlla vlnl resolVê-la, percepçao que me faz crer 
presente, na pretendo jurisdrdonal deduzida. o "fumus bani 
jurls' em lnafaslével CDr4unção com o •pertculum In mora•, 
ainda mala quando sequer assegurado, aos autores, nessas 

' aventadas modlllcaQOes no capital sodal e na composição da 
sociedade, direito de prelerênda, o que por sl Já dá a exala 
dimensão da necesSidade e utilidade da medida para garantia 
da estabilidade da ide como condlçao é e~cla da jurisdição. 
Oelln;a, pois, para sustar a realizaçao da mencionada 
assembléia geral de eclonlstas, assim como a eftcécía de lodo 
e qualquer ato que Implique em liegallnovação no estado de 
fato dos bens, direitos e aQ6es envolvidos no litlglo. 
espedalmente no que conceme à aneração do capital e da 
composição das sociedades comerciais da que fazem parte 
autores e réus, tanto quanto de suas coNgadas.' (fts. 6t/62). 

A agravante é uma empresa limitada, consdtulda por sócios 
coUstas, sendo que a responsabilidade de cada sódo é resbita 
ao vaiof de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integralizaçlo do capital sodal (arl 1.052 do CC/02). 

Como bem expiótado pelo agravante, o art 1.071 do Código 
CMI de 2002 prevê que: 

'Art. 1.071. Dependem da deliberaçllo dos sódos, além de 
outras mat6~as Indicadas na lei ou no contrato: 
I • a aprovaçlo das contas de administração: 

11 • a designaçlo dos administradoras, quando feita em ato 
separado; 

111 ·a desUtulção dos administradores: 
IV • o modo de sua remuneração, quando NO estabelecido no 
contrato; 
V· a modiftcaçlo do contrato sod&l; 

VI • a Incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a 
cessac;ao do estado de llquidaçJo: 
VIl· a nomeação e destituição dos liquidantes a o jt..lgamento 
des suas contas; 
VIII ·o pedido de concordata.' 

O arl t.072 do CC/02, por sua vez. estabelece que ·as 
deliberações dos sódos. obedecido o dlsposto no art. 1.010, 
serAo tomadas em reuniAo ou em essemb161a, conforme 
previsto no contrato social, devendo a« convocadas pelos 
administradores nos casos previstos em lei ou no contrato.· 

Percebe-se que, de fato, a modificaçlo do contrato social, 
bem como a Incorporação, fusao a dissolução da sociedade, 
devem - objetos de deliberaçOes pelos ~ em 
assembléia geral, decOrrendo tal prerrogatiVa da própria 
legislaçJo civil. 

Não bastasse Isso, o § 1• do art. 1.072 dl$põa que a 
delltleraçAo em assembléia sri obrigatória se o número dos 
sódos for superior a dez. 

Por sua vez, o art. 1.076 do código Civil da 2002 prevê que 
r861181vado o disposto no art. 1.061 e no § 1° do art. 1.063, as 
dallbaqções dos sócios serAo tomadas: 1 • pelos vo!os 
correspondentes, no mínimo, a 1r6s quanos do capital social, 
nos casos previstos oos lndsos V e VI do art. 1.071. A 
propósito, essa é o posicionamento do Tribunal de JustiÇa de 
Minas Gerais, cuja ementa da ac6rdao transaevo a seguir: 
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AGRAVO DE INSlRUMENTO - SOCIEDADE UMITADA • 
DESTITUIÇ.i.O DE SÓCIO - ADMINISTRADOR - REUNIÃO • 
QUORUM - CONlRATO SOCIAL - ALTERAÇÃO 
CONTRATUAL • DAR PROVIMENTO PARCIAL • 0 
afaslamento do sóc:IO-<lOOtisla da administração se dará por 
quon.rn de 213 (dois terço6) do capital, embora sem prejuc!icat 
seus direitos e vantagens nos quadros sociais. Noutro giro, 
qualquer alteraçao contratual que por ventura provier, o 
quorum respeitará Y. do capllal sodal, nos tennos do art. 1076, 
inciso I do CC. (TJMG - AI 1.0707.08.156063-31001 • 16• 
C.Civ.- Rei. Nicolau Masselli- J. 16.0~.2009) 

A garantia de proteção' judicial, além de estar ligada ao acesso 
à jusUça. reclama uma daclslio )l.llsdldonal eftcaz e célere, 
quer para reparar le&Oes. quer para pnwenir ameaças a 
direitos. 

Diante dessa assertiva, tenho certeza de que o i. Magistrado 
que a prolatoU. o fez oom a melhor de suas lntanç6es. No 
enlanto, em que pese isso, aJmpr&-me fazer algumas 
ponderações que ora reputo Importantes. Afinal, está--ee diante 
de uma decislio interlocutória de cunho cautelar, que. a rigor, 
Impede que os s6dos majolftâr1o& da agravante realizem uma 
assembléia exlrao<dinãria para deliberar sobre assuntos de 
seus in tecesses. 

A assembléia e>áraordlnária que se pretende realizar, tem 
oomo paula, dentre outras finaijdades, real~ de balanço, 
retirada de aócios, lntegraizaçao de capitais e Ingresso de 
acionistas da Alria Empreendimentos SIS Ltda. E, como dito 
pelo Magistrado. sao medidas que têm reftexos no resultado 
patrimonial do 8C81110 social ("sub judlce"). Contudo, nao se 
pode esquecer que tais medidas para serem deliberadas 
eldgem a presença de uma maioria qualificada. E mais: os 
sócios majoritários detêm 96,98% do capilal soda I. 

Além disso. se todas essas matérias atualmente se 
encontram "sub judice", creio que o melhor seria permitir a 
frulçao dos direito dos sócios em reaWzar a referida 
assembléia, intervindo o Poder Judiciário apenas naquilo de 
viesse a plejudlcar concrelamente (por abuso ou Uegalldade) 
os Interesses dos sócios minoritátios. 

Sabe-se que a medida cautelar visa garantir, em primeiro 
plano, a eficácia do processo, possuindo natureza 
lnsltU'nental, apenaa. De forma que, a realização da 
assembléia extraordinária, a meu -· nAo ~ força suficiente 
para frustrar o processo principal, onde se discute a dissoluçao 
da sociedade, pelos próprios agravados. Até porque, caso 
contrário, estando as matéllas "sub judioe", o Poder Judlclátlo 
poderá anular qualqu« decisao que se revele prejudicial e 
nociva aos Interessas dos agtavados, nos Umltes protetivos da 
norma jurídica. 

Este é o meu entendimento, e, por isso mesmo. diante de um 
juizo sumário que faço nessa opor1Unidade, 6 que concedo o 
eteno requerido, nos lermos do art. 527. 11, do CPC, para 
suspender a decisAo reoorrlda. até o julgamento definitivo do 
pre$«lle agravo. 

Comunique-se o Juiz da cau&a do teor da presente decislio, 
requiSitando-se dele as Informações, que deverao ser 
prestadas no prazo legal. 

Intimem-se os agravadas para, querendo, oferecer 
contraminuta ao agravo, no prazo assinado pela lei. 

PubliqUH8. 

Intimem-se. 

Desembargador CARMO ANTÓNIO 
Relator 

TRIBUNAl DE JUSTIÇA.14 ~ ob1i de 2009 

P· (a)C~ÕÊSOOzAPAr-/A 
Chot.de~ 

CNAAAA ÚNICA 

Pauta de Julgamenlo da 70' Sessao Extraotdinãria que 
realizar-se-i no dia 23 de abril de 2009, às 9:00 (nove) horas, 
publicada no DOE 4.474 do dia 13104109 que cirrulou em 
16104/00, n. 1s. u 15h. 
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APELAÇÃO TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0001499-77.2008.8.03.0002 
Origem: 2A. VAAA CRIMINAL 
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APELANTE: EDNEI CARDOSO DA SILVA 
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS - 1111BAP 
APELADO: MINISTéRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPA 
Relator: Desembargador AGOSTINO SILV'éRIO 
DespachoJOedslio: Intime-se o proandor do réu Edinei 
Cardoso da Silva, Or. KLEBER ASSIS, para apresentar as 
Razões no Recurso de Apelação Criminal, na forma do art · 
600, §4° do Código de Processo Penal. 
Após, remetam-se os autos ao Mistério Públloo para 
Contrarrazôes. 

Desembargador AGOSTINO SILVÊRIO 
Relator 

TRIBuNAL OE JUSTIÇA, 14 de IIIMtl do 2009 

\:L-c__._ 
ç. (o)CI.ACYMARIASANTANADESOUZAPANA 

Chefe da Secrllalll 

CÁMARA ÚNICA DA COMARCA DE TRIIUNAL DE JUSTIÇA 
RUA GENERAL RONOON N' 1295 - MACAI'A-AP • CEP 68.906-390 

Pauta de Publicação- Atos Judiciais 

AGRAVO TIPO: C(VEL 
Prooesso n•. 0000038-42.200Q.8.03.0000 
AGRAVANTE: D.P.DISTRiBUIOORA DE BEBIDAS LTDA 
Advogado: CLEUSA AMALIA VON SCHARTEN - 363AP 
AGRAVADO: COMERCIAL BRITO NUNES LTOA 
Advogado: ANA REGINA BRITO NUNES- 165946SP 
Relator. Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
DespachoiDecJsao: Traia-se de agravo de instrumento 
inlerpos1o por D.P. Disbibuidora de Bebidas Lida. em faoe de 
dedslio proferida pelo Juizo de Direito da 5• Vara crvel e de 
Fazenda Pública do Estado do Amapá que, nos autos de Ação 
de Reparaçio por Danos Materiais, ajuiZada por Comerdal 
Brito Nunes Ltde. rejeitou a denundaçao da lide de Bradesco 
Companhia de Seguros. 

Em soas razOes, nana que foi citada para que apresentasse 
sua defesa em açAo fl'OP()6Ia pelo agravado decorrente de 
acidente de trà!1$lto que en'o'Oiveu um catro seu. al6m de 
veiculo oftdal do Corpo de Bombeiro Militar, ocasião em que 
junto i contestação apresentou a denunclaçao da lide de 
Bradesco Companhia de Seguros. 

Sustenta que objetivando a p1oteçao de seu pa1rfm0nio, 
contratou seg~ro, conforme apóUce n". 468221 vigente a época 
do acidente, com cobertuta a titulo de dano maler1af no valor 
de R$ 60.000.00 (oitenta mM reais). 

Aduz que a denunciação da lide foi efetiva junto à contestação 
porque inexlste proibiçlo pare tanto. Além da açao, tramitar 
por r1to SLmárfo, no entanto estaria sendo pf008SSada por rito 
ordiNrio. 

Adernais, foram apresentados os fatos e fundamentos 
jurklicos que legitimariam o pedido da denunciaçlo da lide, ao 
contn!rio do que restou decidido na decislo agravada. 

Continua argumentando que a denunciaçAo da lide em faoe 
da Companhia de Seguros Bradeaco nAo representaria mero 
capricho, mas embasada em cispositivo legal previsto na 
leglslaçao. Além disso, aduz que nenhum p11julzo trará e 
agravada o chamamento da seguradora à lide, pois em uma 
possível condenaçAo, a axecuçlo da sentença poderâ ~~er 
ajuizada dir11tamente em desfaYOr dela. 
Continua em -. raz6es argumentando que na hipótese de 
procedência do pedido, aurge o temor de nAo - ressarcida 
pela seguradora do valor que vier a desembolsar. Por outro 
lado, procedente o de denunciaçAo da lide, obededdo estará o 
principio da economia prooessual. 

Requer, ao final, a ooocessao de efeito suspensivo à deâsao 
agravada para detenmlnar a dtaçio da companhia seguradora 
para que passe a Integrar o processo na qualidade de 
liUscoosorte pesslvo. No mértiO pugna pelo provlmeniO do 
recurso com lntegraçao etri definitivo à lide da empresa 
seguradora. 

lnformaçOes p1estadas pelo magistrado Singular afirmando 
que foi rejeitada a denunciaçlo da Ide porque a agravante a 
tez em sede de preliminar, na conlestaçao, bem como, n1o 
conataria nos autos a apólloe do seguro feito pela agravante 
oom a emp1esa denunciada, mas tilo somente um manual 
contando lnfonnaçOes sobre o seguro. 

Relatados, passo a decidir. 

A decisão impugnada Indeferiu o pedido de denunciação da 
lide 1111) face da Companhia de Seg<.roa Bradesco, sob o 
fundarriento de o pedido ter sido feito em sede de preiJmlnar, 
no bojo da contestação, bem oomo, pelo fato da agravante nao 
tec trazido - autos a apólice de seguro firmado entre ela e a 
denoodada, apresenlando somente I.W1l manual contendo 
lnlonmaçOes sobre o seguro. 

Pois bem, no que tange a ~çAo à Wde, no meu senUr, 
lneldste qualquer lmpedfmenlo no aenlldo que de ela venha na 
peça de defesa, ao contrário, a boa técnica recomenda 
justamente o processamento dela dessa forma, obedecidos os 
requisitos dos arts. 282 a 283. 

Malgrado a dentneiação da lide poder sec feita jl6lto a 

contwtaçio, é Indispensável que a denunciante traga aos 
au1os fatos e fundamentos juridloos que demonstrem a relaç:lo 

. jurídica oom a denunciada. · 

Na hipótese dos autos depreend&-se qua a agravante, apesar 
da deruld&çao levada a efeito, Indicou apenas o··n• da 
apólice, a forma processual e o endereço para dtação. 

Tratando do assunlli. Max Guerra Kopper. assevere que "( . .. ) 
a denunclaçêo da Ude, ressalvados, Insista-se, os casos de 
d"':'unciação obrigatória, somente deve ser admiUda quando 
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o denunciante logre comprovar de plano, documentalmente, o 
seu direilo de regresso ou quando tal comprovação dependa 
unicamente da realfmçAo de provas que, por força da própria 
necessidade Instrutória do feito principal, serão de qual,quer 
modo produzidas; quando, em outras palavras. não haja 
necessidade de dilação probatória pertinente elCduslva e 
especificamente à derulclaçAo" . 

Assim, percebe-se de fonma clara, extreme de dúvidas que a 
recorrente deixou de trazer aos autos documentos essenciais à 
demonstrar a relação juridica existente entre ela e a empresa 
seguradora denunciado, sem o qual a rejelção se mostrava, 
como de fato ooorreu, imperativa. 

As timlnares visam as5eglKar a tutela do direito aparente, 
quando at7avéa da denomNd& prova prima fade se 
evidenciem os ailérios dassicamenle adotados de aparblcla 
do bom direito (fumus bani lurts) e perigo na demora 
(perlculum In mora). 

No primeiro preasupo5to, temos a ·plausibitidade do direito", a 
evidenciar a exfatênda de um Interesse processual, a que se 
convencionou denom lnar de fumus bani (uris (fl.maça do bom 
direito). No segundo, lemos o eventual retaroamenlo na 
compoSlçAo da Nde oom possibilidade de peredmenlo. ou do 
próprio prooesso ou de seu objeto: 6 aquilo denominado de 

· per1culum In mora. Somente a concomitância desses dois 
pressupostos admite a tutela liminar. 

Marcelo Freire Sampaio Costa, In Aspeáos da Teoria Geral 
da Tutela Antedpada, Juris Sintese, JaniFev 2001, a respeito 
do assunto e citando HI.W1lberto' Theodoro Júnior diz que o 
ex.Qesembargador "utiiza..se de argumentos singelos, porém, 
robustos. quando ~. em relação a, pfauslblUdade de dano 
Irreparável, ser a mesma avaRada pelo juiz, segundo as regras 
do livre convencimento, de modo que não dispense a 
fundamentação ou modvaçAo de seu conhecimento; mas Isto 
dar-se-á oom muito maior liberdade da ação do que na 
fonnaçao de certeza que se axJoe no proçesso definitivo •. 

O mesmo autor cita, ainda, esclarecendo o tema Cândido 
Rangei Dinamarco, que aia diz ser 'um defensor ardoroso da 
insrumenlalidade e real efelvldade do processo, a sl11Jaç4o 
prooessual a- ex!Wpada (como se fora um cancro) mediante 
a Meia antecipada, fundada no inciso 11 do dispositivo legal da 
antecipação da Meia de mérito, consubstancia·se na 
necessidade, inadiável, de neutralizar os males do procasso, 
porque, há demoras razoáveis ditadas pelo 'caráter formal 
inerente ao processo e há demoras acrescidas pelo 
comportamento desleal do demandado." 

Como salientei, coladonando trechos da <foulma, a 
conoessto de liminar deverá obedecer dois requisitos básicos. 
que do o perigo da demora e a aparência do bom direito, 
sendo que e lneldstêncla de algum deles toma cogente o 
Indeferimento da liminar requerida. Posto Isto, lndeftro a 
liminar. 

Abra-ae vista a agravada para, querendo, apresentar 
contra-razões no prazo legal. 

lnUm&-Ce, 

Macapá, 06 de abr11 de 2009. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

AGRAVO DE INSlRUMENTO TIPO: C(VEL 
Proca&So n•. 0000302-59.2009.8.03.0000 
AGRAVANTE: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: JOSé EVANDRO DA COSTA GARCEZ FILHO-
17833AP 
AGRAVADO: ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL 
Advogado: CARLOS ALBERTO SERRA TAVARES· 725AP 
Relator: Desembargador EDINARDO SOUZA 
Deapacho/l)ec;J6ão: ESTADO DO IWAPA Interpôs Agravo de 
Instrumento contra a declsio proferida pelO Juizo da 4° Vara 
Clvel e de Fnenda Pública da Comarca de Macapá, que, nos 
autos da Ação Ordinária movida por ROSEANNE DE FATIMA 
PAJVA BERNAL, concedeu o pedido de antedpaçlo de tutela 
para determinar que o agravante/réu reoeba os documentos da 

. agravada/autota e a submela à perida médica, oom o ftto de 
ultimar as fases ftnais do certame p~omovldo para o ingresso 
ao cargo de Assistente Social. 
Narra que a decisão recorrida determina que o agravante 
realiZe uma das fases do COilCinO exclusivamente para a 
aulora/agravada, tendo em vista que a mesma perdeu o prazo 
pare apresentaçao de doaJmentos e exames médicos 
determinados em edital. 
Informa que a agravada alegou na lrklaJ da açlo principal que 
o resultado final do oonano se.deu há mais de 2 (dois) anos e 
que por isso dalxoü de acompanhar o andamaniO do certame. 

Esclarece que a agravada foi classificada em 10" lugar e 
convocada f*1 apresentação de documentos e aubmisslio 
aos exames médicos, conforme Edital n" 10612008. publicado 
no Diário Oficial n• 4379 e no sile da SEAD, tudo nos tennos 
do Edi1al regulamentador do concurso. 
Sustenta que nAo houve lmegularldade na convocação através 
da via do Diário Oficial e da publicação no ske da SEAD na 
interne~ porquanto o Edital n" 00112005-SEAD que rege o 
concurso no qual a agravada/autora foi aprovada, previa 
expressamente assa forma de convocação. a qual atenda o 
principio da publicidade, oontonne entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça e Supremo Tr1bunal Federal. 
Argumenta que os demais candidatos aprovados 
compareceram à convocaçao, e a mantença da decisão 
conferida i candidata retarllatlria ma<:u1a ao pr1nclpio da 
ISonomlallgualdade em detrimento dos demais candidatos que 
atenderam tempestivamente a convocação para as demais 
fases do certame. 
Por ftm, alega mafferimento dos artigos 273, §§2° e 3• do 
Código de Processo Civil e art. 1°da lel8.437192, dizendo que 
a antecipaçao da tutela constante da decisão reoon1da esgotou 
o objeto da demanda principal. Pugnou pelo deferimento de 
efeito suspensivo ao presente agravo, para sobrestar o 
cumprimento da dedsão agravada. No mérito, requereu o 
provimento do agravo para cassar a dedslio recon1da. 

10 o relalórto. 
-~do._ 
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Na linha do relato. vejo que. embora de falo se lenha na 
decisão recorrida. defendo antecipadamente a integralidade do 
pedido alvo da demanda. o partlc:Uar caso dos autos. oonstltul 
exceção â regra do arl 1•, §3° da Lei 8.437192, e do art 273. 
§2" do CPC, vez que se nao concedida a tutela antecipada 
para nao se correr r1sco de lesar o direito do agravantalréu. 
certamente o direito da agravada/autora será lesado, ante a 
pro)dmfdade da expiração do prazo de validade do certame 
objeto do Edotal n"'0112005·SEAD. no qual a agravada logroo 
aprovação ao cargo almejado. 
Nesse tsilho colho a doutrina de Luiz Guilherme Marinonl e 
Daniel Mitidiero: 
'Não admitir a tutela àntecipatórla apenas porque o direito do 
réu pode ser lesado e um grande equivoco de lógica, pois 
aquele que pade a tutela antecipatória fundada no art. 273. 1. 
CPC, deve demonstrar que o seu direito é provável e que ha 
fundado receio de dano. Desse modo, se a tutela anlecipal6ria 
nao for concedida quando presentes esses dois pressupostos. 
estara sendo · admilldo um dano ao direito, que é provável. 
apenas para que o direito do réu. que 6 lmprová~~el. nao seja 
exposto à irreversibilidade, o qll8 é fora de propósito'. Citam 
julgados do Superior Tribunal de Justiça, verbis: 
'"O posslvel risco da irreverslbílldade dos efeitos do provimento 
da antecipação da tutela conllda no art. 273§ 2• do CPC nao 
pode ser interpretado ao extremo. sob pena de tomar Inviável o 
direito do reivindicante· (ST J, 2• Turma, AgRg no Ag 
~2.173/RJ . rei. Mln. JOio Ot.1vto da Noronna. J. em 02.8.2005. 

DJ 28.8.2005). 
"Em sendo caso de antecif)ação de tutela. a simples 
irreversibilidade da situação criada pelo provimento 
antecipatório nao pode, por si só, obstar sua conoessao· (ST J, 
4• Turma, REsp 417.005/SP, rei. Mln. Ruy Rosado de AQI.iar, J. 
em;;. ::.~?: DJ t9.12.2002. p. 368). (in C6d. ~ ~...:, :::Mi 
Comentado - p. 273. Ed.RT). 
Quanto ê publlddade do. a~ ~."-<:at6rio para apresentação 
dos docUmentos e subrm:õ;ao da agravada à pBI'ida médica, 
que, segundo o ãgrevante foi ultimada nos tennos do Edital 
que ragla o cer1ame, qual seja, através do Diãrto Oflcial e 
publicação no sHe da SEAD na Internet, vejo que a 
convocaçAo ocorreu somente depois de decorrido mais de dois 
anos do encerramento do concurso. quando Já dissipadas as 
expectawas de muitos candidatos aprovados, como. aliás, 
lançado na decisao r9CO(rida, e por isso deveria o ato 
convocatórto ser amplamente divulgado, de modo assegurar a 
maior publicidade posslvet aos candidatos interessados na 
convocação, Inclusive. através de notificação pessoal com 
aviso de recebimento. 
Nessa Unha, o Superior Tribunal de Justiça. 81'0 data recente, 
noticiou em seu slte que uma candidata aprovada neste 
Estado. teve assegurado o direito da apresentar documentos e 
realizar exames mé<loos, considerando 0\ia a convocação 
realizada três anos depois da conc1usao do concurso apenas 
pelo Diário Ofteial. S89Jildo os Senhores Ministros não seria 
razoâvel exigir de um candidato, uma vez aprovado em 
COIIClrSO público, que lesse o diário oficial diariamente, por 
mais de três anos, na expectativa de se deparar com sua 
convocação. 
Com esses fundamentos, Indefiro o pedido para emprestar 
efeito suspensivo ao presente agravo. 
Requisotem-se Informações do Juizo onde tramita o feito 
principal. 
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta. 
Cumpra-se. 

Desembargador EDINAROO SOUZA 
Relator 

'1 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIPO: ClVEL 
Processo n•. 000028~60.2009.8.03 .0000 
AGRAVANTE: CLAROS/A 
Advogado: TAISA MARA MORAIS MENDONCA • 1067AP 
AGRAVADO: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: FABIO RODRIGUES DE CARVALHO · 17182CE 
Relator. Desembargador MARIO GURTYEV 
Oespacno/Oedsao: CLARO S/A, por sua advogada, Interpôs 
Agravo de Instrumento em desfaVOC' do ESTADO DO AMPA. 
com pedido de antedpação da tutela recursal, contra a decisao 
do Juizo de Direito da 5' Vara Civel e de Fazenda Pública da 
Comarca da Macapà, que lndaferiu a lmlnar no Mandado da 
Segl>'llnç.a Impetrado contra ato do Gerente do Núdeo de 
FiscatizaçAo da Secretaria da Roceita Estadual do Amapá, 
encampado nas ilformações pelo Seetetárto da Receita 
Estadual, que lhe nega o direito ao crédito do ICMS ori..xlo de 
aquisiçAo da energia elétrica utilizada como Insumo na 
prestação dos serviços de telecomunicações. 

Aduz. em res~n~o, que o serviço de telecomunicação 
apresenta canltar nltldamente Industrial, por modiftcar a 
natureza da energia elétrica adquirida e convert~ nas ondas 
eletromagnéticas que vlablltzam a comunicação por telefonia. 
Assim, realçando que a energia elétrica, por essa qualidade, 
representa um Insumo essencial ao desenvolvimento de suas 
atividades e, portanto, se erige em um dos custos da produção 
do s&nliço, sustenta que lhe deverá ser assegurado o direito de 
credi tar o valor do ICMS oriundo da aquisição dessa espécie 
do energoa, Invocando para tanto o comando do art. 33, Inc. 11, 
' b', da Lei Complementar n• 087/1996, com redação que lhe 
foi dada pela Lei Complementar n• 1 02/2000. 

Argumenta. ainda, que o Decreto Federal n• 64011962 
equiparou os serviços de lelecomunicações â Indústria básica 
e que a on\BI'prelação restritova do mencionado art. 33. inc. 11, 
'b', da Lei Complementar n• 087/1996, fere o preceito 
estampado no art 155, § 2", inc. I, da Constituição Federal. 
que estabelece expressamente ser o ICMS um imposto nao 
cumuta~vo. 

Por Isso, colacionando arestos doutrinários e Jurisprudenciais 
que, a seu ver, relon;am o entendimento defendido quanto a 
configuração da verosslmUhança e da relevância dos 
fundamentos desta irresignação, assim como, realçando que 
se encontra na Iminência de sofrer autuação fiscal, requer o 
deferimento de antecipação dos efeotoa da tutela reo.Jrsal, para 
suspender a eJ<lgibllidade dos d<!bltos que venham a ser 
lançados, 81'0 razlo do nao aproveitamento dos a9dttos de 
ICfo.iS oriundos de aquisição da energia elétrica utilizada como 
Insumo na especifica prestação dos serviços de 
telecomunlca<;Oes. 
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Assim resumida a postulação, passo a apreciar o pedido de 
antecipação dos efeitos da tutela recursal, adiantando que não 
merece acolhimento, conformo razões que a seguir serão 
expandidas. 

Segundo estalul o art. 273, do Código de Processo CM. os 
efeitos da tutela perseguida numa lnldal realmente podem ser 
antecipados. total ou parcialmente, a pedido da pa<1e. desde 
qll8, entre outros requisitos: a) haja fundado receio do autor 
SOlte( dano irreparável ou de doficil reparação: b) eldsta prova 
lnoqufvoca do fa!IH:ausa: o c) o jUlgador so mostro corrvenc:ido 
da verossimilhança da alegação. 

E, em se tratando de antecipação dos efeitos de bJtela em 
sede de agravo. os pressupostos autorizadores sao os 
mesmos, de sorte que somente pode ser deferida se, 
concomitanlemoote. existir prova lnequivoca do falo em que se 
assenta o direito invocado, houver a parte agravante 
demonstrado grande posslbiUdade da espera pela decisao final 
do recurso lhe ocasionar prejulzo grave e irreparável ou de 
diffcJI reparação e estiver o relator convencido da 
verossimilhança da argumentação recursal. 

Aqui. vislumbro remota probabilidade da agravante 
experimentar dano de diffdl reparaçao no curso da espera pela 
dedsao final deste agravo, hipótese que poderá se concretizar 
como resultado da nao ootençao por eta oa Certidao de 
Regularidade Fiscal. Isso se vier a ser autuada alou se contra 
si ocorrer o aforamento de uma execuçao fiscal. Destarte, a 
despeito de repulaf essa possibilidade deveras distante. ainda 
assim percebo a presença do 'perioJium In mora·. No entanto, 
o mesmo n1o ocorra~ .............. - .. ~-- -~tA.e P\1\iQ 
• - • - - _,. • ..,,. ""~ vuu~ .,.u-~-· ............ 
nao t.ncontro nos autos, conforme a seguir restará explcitado. 
prova inequlvoca do fato-causa em que se baseia a agravante 
para aduzir sua pretensão e, como conseqüência natural a~ada 
à orientação reinante na Jurisprudência, nao me convend de 
que as alegações por ela elencadas são realmente 
verosslmels. 

Aliás, a bem da verdada, nAo percebo presente sequer a 
fumaça dO bom direito, razão pela qual, a par de não encontrar 
suporte para deferir a antecipação dos efeitos da tutela 
recursal, tamb<!m não vejo possibilidade de atribuir efeito 
suspensivo a esta irresignação. É que, por força do comando 
expressamente estampado no art. 558. 'capuf', do Código de 
Processo Civil, um agravo de Instrumento somente pode ser 
recebido com efeito suspensivo. quando o agravante, além de 
haver demonstrado que a deci&ao agravada, caso continue 
produzindo &faltos durante a tramitação do recurso, lhe 
causará dano Irreparável ou de dHidl reparação. também deve 
ter deixado estreme de dUvidas a relevánôa dos fundamentos 
da lrresignaçáo, requisito este que. conforme Já asSinalado, 
aqui não se faz presente. Inclusive porque, ante a ausência de 
uma prova té<:nica convincente. niO ha como reconhecer o 
fenOmeno da lndustrtattz.ação na ptestação dos serviços de 
telecomunicações. 

Na verdade, somente a conclusão de uma perlcia juddal, 
cercada da todo formalismo, seria capaz de esdarecer ao 
JUlgado(, satlsfaloriamente, as seguiotes indagações: a) se 
empresas como a agravante, na prestação dos serviços de 
telecomunicações, transformam a energía elétrica, 
convertendo-a em ondas eletromagnéticas; b) se gemm essas 
ondas eletromagnéticas pela circulaçAo da energia el<!trica em 
meio fislco, como as redes montadas. os transmissores ou as 
antenas de telefonia móvel celular; e c) qual desses 
processos. sob o aspecto téetlico, caracteriza lndustriaUzação. 

Veja·se que, ê luz do parágrafo ilnico, do art. 46, do Código 
Tribulário Nadonat. para efeito de incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI, se considera como tal • ... o 
produto que lenha sido submetido a qualquer operação que lhe 
modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperlelçoe para o 
consumo·. E. ao regulamentar essa espécie de tributo, o 
Oeaeto n• 4.5+412002. dolxou claro que o processo de 
lndustsialização envolve a transfonnação, o benefidamento, a 
montagem, o acondldonamento ou recondlcionamento e a 
renovação ou reacondidonamento de produtos, com a 
ronalidade de aperfeiçoá4os para o consumo. conforme se 
extrai dos exatos termos do art. 4' , do mencionado deeteto, 
que tem a seguinte redação: 

·Art. 4° - Caracteriza industrialização qualqUBI' operação que 
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a 
apresentação ou finalidade do produto, ou o ap81'feiçoe para 
oonsumo, tal como: 

I · a qll8, exercida sobre mat6rlas-pr1mas ou produtos 
Intermediários, importe na obtenção da espécie nova 
(transformação): 

11 • a que Importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer 
forma, alterar o funçlonamento, a uiHnu;ao, o acabamento ou 
a aparência do produto (beneftdamento): 
111 • a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e 
de que resulte um novo produ!O ou unidade autônoma, ainda 
que sob a masma classlflcação fiscal (montagem): 

IV· a que importe em alterar a apresentação do produto, pela 
colOcação da embalagem. ainda que em substilutçao da 
original, salvo quando a BI'Obalagem colocada se destine 
apenas ao transporte da mercadoria (acondldonamento ou 
reacondicionamento); ou 

V • a que, ~a sobre produto usado ou parte 
remanescente da produfo deteriorado ou Inutilizado, renovo ou 
restaure o produto para utllzação (renovação ou 
reoondiciooamento). 

Como se vê, para o Código Tributário Nadonal, a 
lndustsiaização é um fenõmeno qliB envolve o processo 
produtivo propriamente dito, ou seja, aquele relacionado com a 
produção, transformação, beneficiamento. montagem, 
acondicionamento ou reoondicionamento e a renovação de 
matérias1)rimas em bens, o que nao ocomJ com a atividade de 
prestação de serv1ço de telecomunicação. Portanto, somente 
uma perfcla judicial poder1.1 dellnlr. com a necessária precisao, 
se os sBI'vlcos de tolecomun~ções desenvolvidos pela 
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agravante se enquadram em alguma das espécies retro 
enumeradas da Industrialização. E, ao c:Udar da prova 
indispensável ao deferimento de antecipação da tutela 
refe<kne a perfcla Judicial porque, como é f6cll perceber, um 
laudo apresentado pela parte interessada nao mereceria a 
credibílldado indlspensável à reputação de prova lnequfvoca. 

Desta forma, como na via eleita pela agravante nao é posslvel 
a produção dessa espêc:le de prova, eis que somente a 
pré-<:onstitulda é admitida. pedindo vênia aos que sustentam 
entendimento contráriO, concluo pela Impossibilidade de 
pretensao como a que foi por ela aduzida lograr êxito em 
mandado de segurança e. muito menos, em sade de pleito de 
antecipação dos efeitos da tutela, daduzldo 81'0 agravo de 
instrumento intentado contra Indeferimento da liminar na 
mandamental. 

Entretanto, mesmo quo a prova lnequivoca estivesse 
demonstrada • o que, de falo, não ocorre ·, ainda assim nao 
haveria como atender ao podido da ;~gravante. haja vista qua, 
como decorrência da orientação da Jurisprudência pátria na 
Interpretação dos texfos legais que regem a matér1a, mormente 
nos âmbitos do Excelso Supremo Tribunal Federal e do 
Egrégio Superior Tribunal de Jusüça. faltaria a esta Retatoria o 
convencimento da verossimilhança das alegações aduzidas 
nas raz6es recursais. 

Nesse contexto, mesmo que estivesse demonstrada a tese de 
que a agravante realmente transforma a energia elétrica que 
adquire em ondas eletromagnéticas, para viabiizar a 
comunicação por melo da telefonia, ainda assim nao haveria 

- · como recomecer o tenomeno L'ldustrial nessa atividade, uma 
vez que o conceito tributário de "lndusb1allzação" não pode SBI' 
ampliado para alcançar qualquer tlpo de "transformação". 
Ell3tamente por isso é que a atividade de tetacormncações se 
encontra dasslflcada com Integrante do setor de serviços. e 
nao dentre aqll81as elencadas na área lndu•tsiat Aliás, a 
próprla Lei Geral das Telecomunicações (Lei n• 9.47211997) 
classifica a atividade •:le telecomunicações como de prestação 
de serviços. 

É cer1o que, em 1962. o então Conselho de t.'anlstros editou o 
Decreto n• 640. estabelecendo que, para todos os efeitos 
legais, os serviços de telecomunicaçOes seriam considerados 
indústria básica. de Interesse para o fomento da 9\:0nomla e 
de relevante significado para a segurança nacional. No 
entanto, esse comando legislativo nAo favorece a agravante, 
uma vez que, conforme anteriormente assinalado. o conceito 
de Industrialização, para flns tributár1os, é dado pelo Código 
Tributário Nadonal, que, lnduvldosamente, deve prevalecer 
sobre o citado ato do Conselho de Ministros. posto que tBI'n a 
natureza de lei complementar, que confogura normativo mais 
adequado à realidade contempotanea e que foi editado mUito 
depois daquela Decreto Federal, que, exatamente por essa 
particularidade. sob o enfoque tributário, restou revogado. 

Com maior rezao, porque o art. 5°, inc. VIII, ailnea "b", do 
Regulamento do Imposto sobre Produlbs lnduslrlaizados 
(Decreto n• 4.544/2002) é de clareza solar ao estabelecei' que 
não se considera lndustria~zação a "instataçao de olaodulos, 
usinas hidroelétricas, torres de refrigeração, estações e 
centrais llllefOnlcas ou outros sistemas de comunicação e 
telefonia, estações, usinas e rede de distribuição de energia 
elétsica e semelhantes'. 

Destarte, embora nao desconheça a existência de várias 
decisões da segundo grau que sufragaram o entendimento 

defendido pela agravante, reitero vênias aos seus subséritores, 
mas, a mingua da existência de prova convincente e suficiente 
para abalar a o~entaçAo Ju~sprudencial dos pretórtos 
superiores sobre o lema, nao vejo como atribUir à energia 
elétrica a qualiflcaçAo de produto lntermediã~o dos serviços de 
telecomunicações prustados pela recorrente e, 
consequentomento, assegurar-lhe a contablização dos 
créditos de ICMS decorrentes da aquisição de tal Insumo. E. 
somente conclusão dessa ordem podaria vlabi~zar o 
&<:olhlmento da pretensao aduzida neste agravo. Mesmo 
porque, o legislador somente admite o crédito relaUvo à 
aquisição de energia elétrica aos contribuintes que atuam no 
mercado de energia elétrica e aos que a utilizam em prOC8Sso 
industrial ou de exportação, conforme se extrai da 
Interpretação conjunta do art. 20, cJco art. 33, Inc. 11, ambos da 
Lei Complementar n• 8711996, com radaçáo que lhe foi dada 
pela Lei Complementar n' 10212000, qll8 têm os seguintes 
enundados: 

'Art. 20 • Para a compensação a qliB se ralare o artigo 
anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do Imposto anteriormente cobrado em operações 
de que tenha res~tado a entrada de mercadoria. real ou 

· simbólica, no estabelecimento. lndustve a destinada ao seu 
uso e consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de 
serviço$ de transporte Interestadual e lntBI'munictpal ou de 
comunicação. 

Art. 33 • Na aplicação do art. 20 obseNar-sH o seguirrie: 

11 • somente dará direito a aédito a entrada de energia elétrica 
no estabeledmento: 

a) quando for objeto da operação de safda de energia elétrica: 

b) quando consumida no processo de industrialização: 

c) quando seu consuMo re5Utar em operação de saida ou 
prestação para o exterior, na proporção destas sobre saldas ou 
prestações totais; e 

Por Isso. levando em conta que os serviços de 
telecomunicações prestados pela agravante nao se amoldam 
às hipóteses descr11as nas alineas ·a· e 'c" retro mencionadas 

_e nef!!.._confoguram, à mingua de demonstração convincente, 
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conforme anteriormente realçado, qualquer modalidade de 
lndusbiallzação, nao IN! mesmo como garanUr em mandado de 
segurança e. muito menos, em sede de antecipação dos 
efeitos de Meia pleiteada em agravo de lnslJ\Jmento Intentado 
contra liminar indefenda na mandamental, a oontabUização de 
créclltos do ICMS com fundamento na alínea "b· , do Inc. 11, do 
art. 33. da Lei Complementar n• 87/1996, com a muttireferida 
nova redação. 

Nesse sentido. seguindo a trilha da orientaçao reinante no 
Excelso SUpremo Tribunal Federal, recentemente decidiu o 
Egrégoo Superior Tribunal de Justiça. no julgamento do REsp 
rt' 984.880/TO, de cuja emeota destaco as parcalas que 
versam sobre a questAo discutida neste agravo. 1n verbis·: 

"TRIBUTÁRIO - ICMS • MANDADO DE SEGURANÇA • ... 
·omlssls" ... • AQUISIÇÃO DE ENERGIA EL~TRICA • 
CREOlTAMENTO • EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO • 
PRESTAÇÃO DE SER~ÇOS QUE NÃO SE CONFUNDE 
COM INDUSTRIALIZAÇÃO- ART 33, 11, '8", DA LC 87/1996 • 
INAPLICABILIDAOE - ... •omlssls" ... • 4) O principio da 
nã<H:umulaüvidade por SI só não permite o creditamento 
amplO e lrres171to de ICMS relativo ê aqulsiçao de energia 
elétrica - 5) O consumo de energta elétrica somente gera 
dir .. to a credltamento nos 9JClll08 termos e limites prellfstos 
pelo art. 33, 11, 'b', da LC 87/1996- ... •omissis• ... - 11) Em 
matéria tnbu!ária. a definição· de atividade Industrial é dada 
pelo Código Tributário Nacional, lei posterior ao citado Deaeto 
640/1962. 'Considera-se lndusb1aliZado o produto que tenha 
sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a 
natureza ou a finalidade. ou o aperfeiçoe para consumo' (art. 
46, par.ig<afo único, do CTN~ O art. 4° do Regulame~ do IPI 
detalha a auvldade lndus111al. nos Omites ftxados pelo CTN • 
12) Prestaçao de sBMço não se confunde com atividade 
lndustrfal - 13) As empresas de telecomunicações prestam 
serviços (art. 1• da Lei Geral de Telecomunicações). Essa 
acepção é adotada pela Constituição Federal ao definir a 
competência tnbulána relativa ao ICMS (art. 155, 111) • 14) Os 
seMÇOS de telecomunocações, que se submetem 
exàuslvamenle ao ICMS (e nao ao IPI), não repnesentam 
atividade Industrial para ftns de tributaçAo - 15) Ê Inviável o 
credltamento de ICMS relativo ã aql.lsiçao de enetgia elétrica 
pelas concessionárias de telecomunlcaçôe&. nos termos do 
art. 33. 11. 'b', da LC 87/1996, pois sao prestadoras de serviço, 
e nao entidades industriais - 16) Recurso especial provido' -
(ST J - 2• Turma - REsp n• 984.880/TO - Rei. Ministro Herman 
Benjamin· Julg. de t8.12.2008- Unânime. DJ de 13.03.2009-
Portal do STJ/Junsprudênàa) 

Sontetizando. por tudo quanto ftcou registrado, nao vejo 
presente prova Jnequlvoca do fato-causa alegado nas razões 
recursais e. também por isso, além de nao haver me 
convencido da verossimilhança dos argumentos aduZidos 
neste agravo, também nao percebo relevância em seus 
fundamenlos, inclusive porque a prevlsAo de que o ICMS 
relativo à aqulslçao de energia elétrica somente pooder.i ser 
creditado quando a ruferida energia for utiWzada no processo 
de lndustrialzação "str1c:o sensu", conforme já decidiu o 
Excelso Supremo Tribunal Federal, não configura ofensa ao 
pnncíplo da não-o..wnulaUv'.dade do referido tributo. 

"Ex positis' , vendo ausootes requisitos Indispensáveis 
enumerados nos arts. 273 e 558, ·capur, ambos elo Código de 
Processo CivU, Indefiro a antecipação dos efeitos da tutela 
pretendida neste agravo e também lha nego efeito suspensivo, 
detemunando S&Ja comurkado ao Juizo ·a quo" o inte1ro teor 
desta decisao. 

lnUme-se o agravado para que, no decêndio legal, se for de 
seu interesse, ofereça contramlnuta. 

Exaurido esse prazo, com ou sem manlfestaçAo do agravado, 
abra-se vista ã douta Procuradoria de Justiça, pelo prazo 
reg1mer-GI. 

Intimem-se. 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIPO: CfVEL 
Processo n•. 0000491-71.2008.8.03.0000 
EMBARGANTE: ANTONIO TAVARES VIEIRA NETIO 
AdYOgado: JUPIARA ARAUJO RJBEIRO JUNIOR - 883AP 
EMBARGADO: JORGE AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA 
AdYOIJado: JEAN ROBERTO DA SILVA HOUAT- 361AP 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Despacho/Decisão: Intime-se o embargado para, querendo, 
apresentar contra-<aZÕes no prazo legal. 

Oesernbargadof GILBERTO PINHEIRO 
Relator 
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0000297-37.2009.8.03.0000 
AGRAVANTE: UNIMED MACAPA • COOPERATIVA DE 
TRABALHO MEDICO 
Advogado: RUBEN BEMERGUY • 1Q2AP 
AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
DO AMAPA-PROCON 
AdYOQado: CHARLOTIE MARQUES STUDIER • 551AP 
Relator: Desembargador AGOSTINO SIL ~RIO 
OespachoiOecisAo: - Sojlcltem-se, com urgência, lnformac;Oes 
ao MM. Jutz da Causa ex vi do artigo 527, IV, do CPC. 
- lnUmem-se o agravado para responder ao presente nos 
termos dos Inciso V, do art. 527, do Código de Processo CMI. 
- Após. voltem-me os autos à conclusao para apreciação do 
pedido liminar. 

Desembargador AGOSTINO SIL ~RIO 
Relator 

~"~"""'"'~·r·~-
P· ~OESOUZAPANA 

Cl1olo de Secretano 
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Pauta de Publicação- Atos Judiciais 

APELAÇÃO TIPO: CfVEL 
Processo n•. 0001503-40.1996.8.03.0001 
Origem: 4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA 
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PINHEIRO (Presidente e 1° Vogal), MÁRIO GURlYEV 
(Relator) e LUIZ CARLOS (ZO Vogal). 
Macapá (AP). 10 de março de 2009. 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator 

APELANTE: DABEL-DISTRIBUIDORA AMAPAE.NSE DE • APELAÇA" 0 TIPO: cfVEL 
BEBIDAS L TOA 
A"""-'ado: RUBEN BEMERGUY • 192AP Processo n•. 0001844-a3.2001.8.03.0001 
~·...,. APELANTE: BANCO DO BRASIL SA 
APELADO: RAIMUNDO UBIRATAN PlCANCO E SILVA Advogado: CASStUS ARAUJO GONZALES. 59747RS 
Advogado: JULIANO DEL CASTILO SILVA ·1031AP APELADO: BETRAL BENTO CONSTRUÇ0ES E COMÉRCIO 
APELADO: MINIS~RJO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ L TOA 
APELADO: INSTITUTO DE PREVID~NCIA DO ESTADO DO ._ .... ~""""": MAURICIO CARLOS COSTA CORREA. 935AP 
AMAPÁ· IPEAP ~ • .._..... 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO Relator: Desembargador CARMO ANTONIO 
Acórdao: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO AcórdAo: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EMBARGOS À 
CI~L PÚBLICA. IMPROBIDADE EXECUÇÃO. REFORÇO DA PRIMEIRA 

.. PENHORA. CRÉDITO REMANESCENTE. 
ADMINISTRATIVA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL Ch::NCIA TEMPESTIVIDADE. PREUMINAR OE NULIDADE DA 
INEQU[VOCA. JULGAMENTO 
EXTRA PETITA. LEGITIMIDADE PASSIVA AO CAUSAM. SENTENÇA QUE ADMITIU OS EMBARGOS. 1) O rsforço da 
CERCEAMENTO DE DEFESA. prime~ra penhora nao niiWre O 
PROVA TESTEMUNHAL PROVA PERICIAL SOLUÇÃO DA prazo para 0 oferecimento de embargos do devedor, que deve 
CONTROVIÔ:RSIA. 1) o prazo ser computado da juntada do 
recursal começa a ftulr 8 partir do momento em que a parte mandado de lntimaçao da constrtçao Inicial. 2) Sentença 
toma manifesta ciência do teor da cassada. 
deosão. que tanto pode acontecer pela pubUcação da mesma 
no diário oficial, como pela 
ratlnlda, por advogado devidamente oonsUiuldo. dos autos do 
cartório, porqua~ nao seria 
plauslvel considerar que o causídico, após ter carga dos autos, 
nao tenha tomado 
conhecimento do Inteiro teor do decisum. 2) Se o pedido 
deduzido na Inicial é apreciado na 
motivaçao da sentença, e havendo correspond!ncla com o 
seus dispositivo, observados os 
limites da causa de pedir, nAo há que se falar em julgamento 
extra petita. 3) A Jegitim&çao 
passiva na ação c:ivl pública, na qual se SU&dta Improbidade 
admlnlsrativa é bastante 
ampla, consoante os termos do art. art. 2'. da Lei no 8.429192. 
de sorte que aquele quem 
homOloga/ratifica o procedimento llcitaçao, sua dispensa ou 
Inexigibilidade, é claramente 
legitimo para figurar no pólo passiVO da demanda. 4) Insere-se 
no poder diretivo do juiz a 
produçao das provas que considerar necessár1as e pertinentes 
A declsao da causa, sendo 
oitiva das partes prerrogativa do juizo e nao clrelto subjetiVO 
daquelas. 5) Se nlo 
opoortunlzada ã parte a produção de prova expressamente 
requerida na conteslaçao. 
claramente necessária para a soluçao justa da controvérsia, 
evidente se mostra o 
cerceamento de defesa. que autoriza a cassaçAo da sentença 
fustigada, para que se proceda 
A devida lnstruçao probatória. 6) Processo arulado. 

A CORDÃO 
VIstos e relatados os autos, a CÂMARA ÚNICA DO 
E~GIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, à unanimidade, conheceu 
do recurso de Ralmt.Wldo Ubiratan 
Picanço da à ~.Nnimldade. conheceu do recurso de Raimundo 
Ubiratan Plcanço da Silva, não 
conheceu do rectnO da Dabel, rejeitou o pedido de 
desentramento de documerrto& e as 
preliminares de UegiUmldade passiva ad causam e a do 
oeroeamento de defesa argüida pelo 
apelante. Por maioria, vencido o Desembargador Gilberto 
Pinheiro, rejeitou a preliminar .de 
julgamento extra petlta a aCOlheu a de cerceamento de defesa. 
suscitada de oflclo pelo RtMSor, 
nos termos dos votos proferidos, restando prejudcado o 
julgamento do mérllo recursaL 

Macap;l (AP), 19 de agoeto de 2008. 

Desembargador EDINAROO SOUZA 

Relator 

- APELAÇÃO TIPO: CIVEL 
Processo n•. 003276&-74.2007.8.03.0001 
APELANTE: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ANA CELIA DOHO MARTINS • 473AP 
APELADO: MARIA LUCIOALVA MENEZES DA SILVA 
Advogado: ALEX FABIANO SANTOS E SILVA· SQ2AP 
Relator: Desembargador MÁRIO GURTYEV 
AcórdAo: PROCESSUAL CI~L • AÇÃO DE COBRANÇA • 
PEQUENO VALOR • SUCUMEIIMENTO PARCIAL 
E REciPROCO - VALORES DIFERENTES - HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS • DISTRIBUIÇÃO 
RAZOÁVEL • VERBAS HONORÁRIAS • COMPENSAÇÃO 
EFETUADA· ARTS. 20, § 41• E 21, 
"CAPUr, CPC • APLICAÇÃO CORRETA • NADA A 
MODIFICAR- APELAÇÃO- IMPROVIMENTO • 
1) Em açao de cobrança de pequena monta na qual lenha 
ha\'ido sua.mblmen!P pardal e 
reciproco de quanUtatiYos diferentes, se o Juizo da causa, 
Interpretando corretamente os 
preceitos conlfdos nos arts. 20, § 4°, a 21. ·capur, do Código 
de Processo Civil, amitrou os 
honorários advocatlcloa em quantitativos razoAvas, eis que 
proporcionalmente aos valores 
nos quais as partes restaram venàda8, e já efetuou a 
necessária oompensaçAo. no tocante a 
esses aspectos, não hâ o que COITiglr na sentença - 2) Apelo 
Improvido. 

A CORDÃO 

~tos e relatados os autDs, a cAMARA ÚNICA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, reunida ordinariamente, conheceu da apelação e 
negou-lle provimento. tudo é 
ooanimidade e nos termos do voto proferido pelo Relator. 
Participaram do julgamento os ExcelenUsslmos Senhores 
Oesembaroadores GILBERTO 

A CORDÃO 

VIStos. relatados e cllscutidos os presentes autos. a CÁMA.R.A 
ÚNICA DO E~GIO 
TRJBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. à 
unanimidade, conheceu do recurso e, no 
mérito, pelo mesmo quorum, examinou as preliminares de 
preclusão e Intempestividade em 
conjooto e 2s acolheu para extinguir os embargos do d9'1edor 
pela Intempestividade, nos 
termos dos votos proferidos. 

Participaram do julgamenlo os ExoelenUsslmos Senhores 
Desembargadores MELLO 
CASTRO (Presidente e Vogal), CARMO ANTONIO (Relator) e 
EDINARDO SOUZA (Revisor). 

Macapá (AP). 27 de janeiro de 2009. 

Desembargador CARMO ANTONIO 
Relator 

APELAÇÃO TIPO: CIVEL 
Processo n•. OOOQ866.n.2008.8.03.0000 
APELANTE: UQUJGAS DISTRIBUIDORA SA 
Advogado: KARINA TORRES LIMA· 1134AP 
APELADO: J. A. UCHOA 
Advogado: FRANCISCO FABIANO DIAS DE ANDRADE -
510AP 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Acórdao: AÇÃO MONITORIA · NOTAS FISCAIS - AUSENCIA 
DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS 
MERCADORIAS -INADMISSIBILIDADE COMO MEIO DE 
PROVA. 1) Para que as notas fiscais 
sejam aceitas como melo de prova em açao monitólla 6 
impresclndNel que venham 
acompanhadas do respectiVO comprovante de entrega da 
mercadoria ou da prestação do 
serviço. 2) Notas fiscais erniUdas unilateralmente pela parte 
nao &Ao Instrumentos h~bels a 
embasar pedido de procedênda da ação monitória. 3) Apelo 
nao provido. 

ytstos, relatados a discutidos os presentes autos, a CÂMARA 
UNICA do EgrégiO TRIBUNAL DE ' 
JUSTIÇA DO ESTADO 00 AMAPÁ, por unanimidade. 
conheceu do recu-ao a. no mérito, pelo 
mesmo quorum, negou-lhe provimento, nos tennos do voto 
proferido pelo eminente Relator. 

Participaram do julgamento os Excelentlssimos Senhores 
Desembargadores MELLO CASTRO 
(Preeklente), GILBERTO PINHEIRO (Relator), LUIZ CARLOS 
(Revisor) e CARMO ANTONIO 
(Vogal). 

Macapá-Ap, 03 de março de 2009. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

APELAÇÃO TIPO: ClvEL 
Processo n•. 0000946-36.2008.8.03.0000 
APELANTE: ANTONIO JOSE COUTINHO PICANCO 
Advogado: TlAGO STAUDT WAGNER · 1234AAP 
APELADO: ESTADO DO AMAS' A 
Advogado: FABIO RODRJGUES DE CARVAlHO · 17182CE 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEII'IO 
Acórdllo: PROCESSO CIVIL • AÇÃC DE COBRANÇA • 
INDEFERJMENTO LIMINAR DA INICIAL· AU~NCIA 
DE FIXAÇÃO DE VALOR CERTO E DETERMINADO AO 
PLEITO - PEDIDO GEN~RICO • 
IMPOSSIBIUDADE- CITAÇÃO REALIZADA· AUS~CIA DE 
ANU~NCIA DO R~U. 1) O preoeilo 
a>ntido no artigo 282, do Código de Processo Civil estabeleoe 
como regra a de que o pedido. 
quando coMeQdo o conteúdo econ6mlco i'nediaiO da 
pretenslo dedt.alda na OOal. dever.\ 
ser lorrnulado de lorrna ce11a e determinada, somente 
admitindo. por eKceçlo, a formulaçêo da 
pedido genérlco na& hipóteses dos lndsos I a 111 da reí811da 
disposição legal, slluação nao 
contemplada na hipótese dos autos. 2) A emanda da Inicial, 
após citaç.!io, somente ser6 
pos$lvel quando existir expreSS3 anu6ncla do réu. Assim, se 
em oontra-fazOe& soo apelo 
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Interposto ele vem aos autos pugnando pelo nao provimento 
do reaJrso. conclui-se pela 
ausência de sua lmpresándlvel aqulesc6ncla. 3) Apelo nAo 
provido. 

Vistos. relalados e c!lsaAldos os presentes autos. 8 CÂMARA 
UNICA do Egrégio TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA 00 ESTADO DO ANolú'Á. por unanimidade. 
oonheceu do r8CIX50 e. no mlll1to. pelo 
mesmo quon.m. negou-lhe provimento. nos termos do voto 
proferido pelo eminente Relator. 

Participaram do julgamento os Excelentlsslmos Senhores 
Desembargadores GILBERTO 
PINHEIRO (Presidente e Relator). LUIZ CARLOS (Revisor) e 
CARMO ANTONIO (Vogal). . 

Macapâ-Ap. 17 de março do 2009. 

Oe6embargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

AGRAVO TIPO: CiVEL 
Processo n". 0001183-70.2008.8.03.0000 
AGRAVANTE; BANCO DO BRASIL S/A 
AGRAVADO; MINISTIÔRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
Relator. Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Acó<dão; ADMINISTRATIVO • SERVIDOR PÚBLICO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-
ENTIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO - OfSPENSA 
DE LICITAÇÃO - INTELIGI:NCIA 
ART. 24, VIII, LEI N" 8.66611993 ·CELEBRAÇÃO ANTERIOR 
A 31 .12.2008- CRàliTO DAS 
REMUNERAÇÕES EM "CCNTAS-SALÁRIO' 
INEXIGIBILIOAOE - INTELIG~NCIA DO ART. 6", 
INC. 11. C1C § JO, RESOLUÇÃO N" 3.42412006-Ct.lll -
ABERTURA DE CONTAS-<X>RRENTES • 
ILEGALIDADE OU ABUSIVIDAOE - INEXIST~NCIA -
PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO -
CONCENTRAÇÃO EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ÚNICA • 
RAZOABILIDADE - PREV~NCIA 
DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR -
LIMINAR ABUSIVA· "PERICULUM IN 
MORA" - DESAPARECIMENTO - CASSAÇÃO DA MEDIDA • 
AGRAVO- PROVIMENT0 - 1) A 
oontratação do serviços por pessoa .t<-fdlca de direito públloo 
interno com entidade que 
Integre a Admlnlstraçao, alada para tal t1m anteriormente • 
Yigénda da nova redaçlo dada ao 
Inc. VIII, do art. 24, da Lei n• 8.66611994, se enquadra em uma 
das hipóteses de dispensa de 
licitação - 2) À luz do disposto no inc. li, c:Jc o § 3°, do art. 6", 
da Resoluçlo n" 3.42412006-CMN, 
ae o contrato de prestaçio de serviços de pagameniO doa 
servidores públicos foi firm~ 
antes de 31.12.2008, nao ~ obrigatoriedade da Instituição 
ftnanoetra aedltar as 
remunerações em conla&-satário - 3) Concentrado o 
pagamento doa seMdores em l.flla 
única instituição bancária, não há ilegalidade ou abusMdade 
na abet11n de oonta.-
correntes no Banal oontratado pela Administração. em nome 
de servidores, para posslbiRtar 
o pagamento de suas remuneraQ6es. mormente quando 6 
garantido a estes o direito de 
opção pela transferência do aédito para casas bancárias de 
suas preferências, lncluslve 
sem a c::otnnça de qualquer tarifa - 4) A concentrac;ao do 
pagamenlo do funcionalismo em 
uma única tnsatl.ição ftnancelra, mesmo sem autorizac;ao 
leglslaUva, nao afronta o princípio 
da legaNdade, que em cerws clrtunstanclas deve ceder 
espaço para 8 aplicação dos 
princípios da razoabilidade e da supremacia do interesse 
põbtic:o sobre o do partiCular- 5) 
Quando l.flla liminar concedida em sede de processo cautelar 
se mostra abusiva eloo 
desarrazoada, deve ser cassada. mormente se, ademais, no 
curso do processo ocorreu o 
desaparecimento do "periwum in mora• - 6) ~>gavo provido. 

ACÓRDÃO 

A cAMARA ÚNICA DO TRIBUNAl DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. reunida 
ordinariamente, oonhec8U do agraw e deu-fie pro.lmento, 
para cassar a liminar nele 
combalida, tudo é I.Nrimldade e nos tennoa do voto proferido 
pelo Relalllr.Partldparam do 
julgamento os Excetentrsslmoa Senhores Oe6embargador91 
GILBERTO PINHEIRO (Presidente 
e 1• Vogal), MÁRIO GURTYEV (Relator) o LUIZ CARLOS (2° 
Vogal). 

Macapâ (AP), 24 de março de 2009. 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator 

EMBARGOS OE DECLARAÇÃO TIPO: CIVEL 
Processo n•. 000113().89.2008.8.03.0000 
EMBARGANTE; SANECIR L TOA 
Advogado; KEILA MICHAELE C. G. NASCIMENTO M. 
FASCI0 - 728AP 
EMBARGADO: ANTONIO ERNESTO AMORAS COLARES 
Advogado: NEIVA LUCIA DA COSTA NUNES· 806AP 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
AcórdAo: 
EMBARGOS DE DE~ÇÃO - INEXIS~NCIA DE 
OBSCURIDADE. CONTRAOI~O OU 
OMISSÃO. 1) Não hawndo obsc:u1dade, contradição ou 
om isslo no Ac:órtlão, nega-M 
provimento aoa embergoa que -.lsam apenas reanMose de 
matér1a !é decldida. 2) Embargos de 
declaração nAo provldol 

(DIÁRIO OFICIAL) 

YIStos, relatados e diSOJtidos os presentes autos, a CÂMARA 
UNICA do Egrégio TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA 00 ESTADO DO ANoN'Á. por unanmidade, 
conh-.. dos embargos do dec;laraçAo e, 
no mérfto, pelo mesmo quorum. negou-lhes provimento. nos 
tennos do voto proferido pelo 
eminente Relator. 

Participaram do julgamento os Excelentisslmos Senhores 
Desembargadores MELLO CASTRO 
(Presideote). GILBERTO PINHEIRO (Relator), CARMO 
ANTONIO (1" Vogal) e EDINARDO SOUZA 
(2"Vogal). 

Macapâ-Ap, 03 de março de 2009. 

Oesambargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

AGRAVO TIPO; CIVEL 
Processo n". 0000443-15.2008.8.03.0000 
AGRAVANTE: ISAIAS DA SILVA CARVALHO 

- Advogado; RUBEN BEMERGUY- 192AP 
AGRAVADO; PRESIDENTE COMISSAO ESPECIAl 
PROCESSANTE CAMARA MU 
Advogado; OSVALDO TRINDADE DE FIGUEIREDO -
500APA 
Relator. Desembargador LUIZ CARLOS 
Acórôâo: AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
AFASTAMENTO DE VEREADOR INVESTIGAÇÃO 
PARLAMENTAR. DECRETO LEI N° 201/67. PRAZO 
DECADENCIAL 1) O processo do cassação 
a que se reporta o art. 5" do DL 201167 deve transcorTer em 
até noventa dias, oonlados da data 
da notiflcaçao do acusado (inciso VIl); 2. Se o processo de 
cassação ultrapas&ar o prazo 
Indicado em leí ha-a a caducidade do alo do afastamento, 
tendo em vista que o prazo 
decadencial, nao pode ser suspenso ou prorrogado. 3) AQravo 
provido. 

ACÓROAO 

VIStos, relatados e diSOJtidos os presentes autos a cJ..MARA 
ÚNICA do EGRÉGIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, à 
unanimidade. oonheceu do Agravo e, no 
mérito. pelo mesmo quorum, deu-lhe provimento nos 1ermos 
dos votos proferidos. 

Pattidparam do jutgameniO os Excelentlssimos Senhores 
Desembargadores; MELLO 
CASTRO (Pnasidentll & 2" Vogal); LUIZ CARLOS (Relator) e 
EO!NARDO SOUZA (1" Vogal). 

Macapâ (AP), 16 de dezembro de 2008. 

Desembargador LUIZ CARLOS 
Relator 

- AGRAVO TIPO; CiVEL 
Processo n•. ()()0()620.52.2003.8.03.0000 
AGRAVANTE; INOUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS S/A 
- ICOMI 
Advogado; RUBEN BEMERGUY • 192AP 
AGRAVADO; ESTADO DO AMN'A 
Advogado; RICARDO SOUZA OLIVEIRA - 261AP 
Relator. Desembargador LUIZ CARLOS 
Acórdão: PROCESSUAl CIVIL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 
1) Julga-se prejudicado o reCIK'SQ, por superveniente perda de 
objeto, se durante o seu trâmite. 
a dec:ialo que visava combater perdeu seus efeitos, em raüo 
do bem objeto da Hde principal 
ter passado ao poder do agravado; 2) Agavo de instnmento 
prejudicado. 

ACÓRDAO 

Vistos, relatados e disartidos os presentes autos a CÂMARA 
ÚNICA do EGRÉGIO 
TRIBUNAL OfE JUSTIÇA DO ESTADO 00 ANolú'Á. à 
unanimidade. comeceu do A!Jravo e, no 
m6rito o julgou prejudicado ante a perda do objeto. nos tennos 
do voto proferido pelo eminente 
Relator. 

Par1k:lpatam do julgamento os Excelenlfsalmos Senhorea 
Desembargadores; OOGlAS 
EVANGELISTA (Presidente em exerclclo e 2° Vogal); LUIZ 
CARLOS (Relator) e CARMO 
ANTONIO (1" Vogal). 

Macapâ (AP), 09 do dezembro de 2008. 

Desembargador LUIZ CARLOS 
Relator 

TRIIIlltW. DEJUSTIÇA.15~abtl de 
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Pauta de Publicação - Atos Judiciais 

APELAÇÃO TIPO: CRIMINAL 
Processo n". 0000863-20.2008.8.03.0000 
ÀPELANTE: ELCIRA DE CAMPOS PAMPLONA BELTRAO 

Pãg. 36 

Advogado; VALDEMIR MARVULLE - 280AP 
APELADO: MINIS~RIO PÚBLICO DO ESTADO 00 AMAPÁ 
Relator. Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Acónlão; PENAL • FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA 
LEGALMENTE PRESA - FARTO CONJUNTO 
PROBATÓRIO • INAPLICABILIDADE DO PRJNCjP;O IN 
DUBlO PRO REO. 11 Correta e a dectsao 

- 111Õnoaádca que condena aÜtoridade policial pela prâOca do· 
delito descrito no artigo 351, do 
Código Penal, quando resta evidenciado nos autos através de 
vasto conjunto probalório, em ' 
espeôal prova testemunhal consistente no depoimet1to de 
agentes p(lbtic:o lotados na mesma 
Delegacia do Policia, que ela, em ralãc> de beneficios 
extra-legais, faCilitou a fuga de preso 
mantldo sob sua <:ustódla. 2) Apelo nao provido. 

Vistos. relatados e disaJtidos os presentes autos. a ~\IARA 
UNICA do Egrégio TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO 00 AMAPÁ. por unanimidade, 
~ da apelação e negou-lho 
provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente 
Relator. 

Patticiparam do julgamento os ExcelenUsslmos SeMoros 
Desembargadores MÁRIO GURTYEV 
(Presidente em exerc:icio). GILBERTO PINHEIRO (Rsator) 
LUIZ CARLOS (Revisor) e CARMO ' 
ANTONIO (Vogal). 

Macap;I-Ap, 1 O de fevereiro de 2009. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

- APELAÇÃO TIPO: CRIMINAL 
Processo n". 0000938-89.2008.8.03.0000 
APELANTE; MINISTIÔRIO PÚBLICO DO ESTADO 00 AMAPÁ 
APELADO; JO!ELSON DE OLIVEIRA ARAUJO 
APELADO: AliNE DE OLIVEIRA ARAUJO 
Advogado: CHARLLES SALES BORDALO • 438AP 
Relator. Desembargador CARMO ANTONIO 
Acórdão: PENAL E PROCESSUAl PENAL TRIBUNAL DO 
JÚRI. APELAÇÃO. HOMICIDIO QUALIFICADO. 
CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS. NULIDADE. 1) Conftgura 
defeito essencial, ensejando 
nulidade absoluta, as respostas oontraditórias dos jurados, em 
razão do &arem lnooncilávels a 
condenação e • absolvição decretadas. 2) Preliminar de 
nulidade acolhida. 

ACÓROAO 

ViStos, relatados e diso.Aidos os presentes autos, a CM4AA.A 
UNICA 00 EGRÉGIO TRIBUNAl 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMN'Á. por unanimidade, 
rejeitou a preliminar de intempestMdade do 
recurso e dele eooheceu. Em seguida, pelo mesmo quon.m. 
deu provimento • apelação aimlnal, 
acolhendo a preliminar do nulidade do processo por 
contradição na quesltação arUando o Jtigamento 
pelo Tribunal do Júri. nos termos do 110to proferido pelo 
eminente Relator. 

Participaram do julgamento os Excelentlsslmos Senhores 
Desembargadores GILBERTO 
PINHEIRO (Presidente), CARMO ANTONIO (Relator), 
EDINAROO SOUZA {R!Msor) e RAIMUNDO 
VALES (Vogal). 

Macapá (AP~ 31 de março de 2009. 

Desembargador CARMO ANTONIO 
Relator 

APELAÇÃO TIPO: CRIMINAL 
Processo n". 000091()..88.2008.8.03.0001 
APELANTE: EDUARDO BAIA DO NASCIMENTO 
Advogado; SUZANNE CHRISTINNE DIAS ALCÂNTARA -
53JAP 
APELADO; MINISTIÔRJO PÚBLICO DO ESTADO DO AMN'Á 
Relator: Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Acó<dlo: 

DIREITO PENAL • FIXAÇÃO DA PENA-BASE • QUATRO 
CIRCUNSTÁNCIAS JUDICIAIS 
DESFAVORÁVEIS • CABIMENTO DA PENA M~O!A • 
"QUANTUM" PENALOGICO INFERIOR-
REDUÇÃO INJUSTIFICÁVEL • CUMPRIMENTO - SANÇÃO 
SEGREGATIVA SUPERIOR A 
QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS • REGIME INICIAl 
SEMI-ABERTO • APELAÇÃO-
IMPROVIMENTO • 1) Quando quatro das oito drc:unstAndas 
judiciais slo desfevorãveis ao r6u, 
segundo orlan~o doutrinária e jurisprudencial, a ~asa 
deve- fixada na denominada 
sanção média. que resulta da média arltmétlca enlre os 
tempos mlnlmo e máximos previstos na 
111 penai, de 50rte que, se foi estabelecida em •quanb..rn" 
Inferior, nlo há moUvo a justificar a 
mitigaçJQ - 2) À luz do art. 33, § 2", alfnea "b". Código Penal-, 
no caso de condenado nAo 
reincidente a pena superior a quatro anos, mas, Inferior a oito, 
o regime lnk:lal de cumprimento 
recomendado 6 o semi-aberto, nlo podendo, ademaiS, ser 
submetido a l.fll menos gravoso, por 
força do QUO dspõe o § JO do mesmo artigo. combinado com o 
art. 59. Inc. 111. do mesmo 
estatuto, se 1 metade das dra.nsb\ncias judidais lhe slo 
desfavoráveis- 3) Apelação 
lmprolllda. 
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ACÓRDÃO 

A CÂMAAA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, reunida 
ordinariamente, conheceu da apelação e negou·lhe 
provimento, tudo â unanimidade e nos termos do 
voto profe<ldo pelo Relator. 

Participaram do Julgamento os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores GILBERTO 
PINHEIRO (Presidente e Revisor). MÁRIO GURTYEV (Relator) 
e LUIZ CARLOS (Vog;ll). 

Macapâ (AP), 31 de março de 2009. 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relalor 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA,16 de abrtl da 2009 

" . (a) CU.CY~DESDUZAPAIVA 
Chefe da Secretana 

CÃMABA ÚNICA 
-ªll~i'lE.I, 

tu:CURs_Q ESPECIAL NA AfaAÇÃQ.ClVEL n• 3a~ 
NUMERO UNlCO DA JUSDCA 0000697-85.2008.08.03.0000 

Recorrente: JOSÉ AMARJLDO NUNES MAGALHÃES 
Advogada: EDCI..EUMANUNES MAGALHÃES DA SILVA 
Reconrldo: TABATINGA FREE SHOP IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO 
Advogado: GILSON RIBAMAR MONTEIRO DA SILVA 

JOSÉ AMARILDO NUNES MAGALHÃES interpôs 
RECURSO ESPECIAL ao Colendo Superior Tribunal de JusUça, 
com fundamento no art. 105, 111, allneas a e c da Constilulção 
Federal, contra Acórdão da Egrégia Câmara Única do Tribunal 
de Justiça do Amapá, ass<m ementado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 
Responsabilidade civil - Dano moral - Evento danoso 
Imputação ao réu - Ausência de prova - Sentença de 
Improcedência • Confirmação • Inversão do onus probandi -
Requls<tos do art. 6", Inc. VIII, CBOC - Ausência • Não 
cabimento • Responsabilidade objetiva • Fato ofensivo à honra 
e o nexo de causalidade entre este e o dano lndemonstrados • 
Inadmissibilidade • Empresa cilada pelo nome de fantasia • 
Resposta · Identificação pala razão social • Legitimidade 
passiva demonstrada ·Apelação • lmprovimento • 1) Em sede 
de ação de reparação de dano moral embasada em culpa 
extracontralual 0\J aquiliana, Impõe-se a confirmação da 
sentença de Improcedência do pedido, se a parte autora não 
logrou fazer prova segura dos fatos articulados na exordial e, 
muito menos, da culpa atribulda ao réu na produção de 
constrangimento Indevido ou de ofensa à sua honra 
justificadora da pretensão Indenizatória • .2) Mesmo nas 
demandas em que a malêrla em dlscussao é regulada pelo 
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. a inversão do Onus 
da prova não constitui direito absoluto, eis que, ao contrário, ex 
vi do disposto no art. 6", Inc. VIII, somente é aplicável quando o 
julgador se convencer da verossimilhança das alegaçoes ou 
quando perceber que o autor, por ser hipossuficiente, financeira 
ou tecnicamente, não terá condiçOes de Rtigar com Igualdade 
força com a parte ré • 3) Nos casos em que é posslvel o 
reconhecimento de responsabilidade objetiva. o autor não fica 
dispensado, em se tratando de dano moral, de fazer prova da 
conduta Imputada ao agente e do nexo de causalidade enlre 
esta e a ofensa á honra que alegou haver sohido • 4) Ostenta 
legitimidade passiva ad causam a empresa que, embOra citada 
por seu nome de fantasia, oontesla a pretensão deduzida pelo 
autor sob<e fato oconrido em seu estabelecimento. 
Identificando-se por sua razão social· 5) Apelação improvida. 

(TJAP • AC n.• 3.833108 ·Acórdão n.• 13.151 ·Rei. 
MÁRIO GURTYEV - Câmara Única - J. 0711012008 • v. 
Unanime). 

Depreende-se da análise dos autos que o Tribunal de 
Justiça do Amapâ, por unanimidade, negou provimento ao 
Recurso de Apelação lnlerposto por JOSIÕ AMARILDO NUNES 
MAGALHÃES. mantendo a sentença proferida pelo Juizo da 3• 
Vara Civel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapâ • 
Ação Indenizatória • Processo n• 945712006. A Corte )\Jigou 
Improcedente o pedido de dano moral, porquanto entendeu que 
o simples disparo do alarme antifurto do estabelecimento não 
ensejaria dano a ser reparado. 

lnoonformado, o recorrente inlerpOs EmbargOs 
Declaratórios, fls. 181/196, alegando conlradição e omissão no 
acórdão ora vergastado. Este Egrégio Tribunal de JusUça, por 
unanimidade, deu parcial provimenlo, apenas para suprir a 
om1ssão, sem, rontudo, alterar o desfecho do decisum. 

Em razões deste Recurso Especial, fls. 170/181, o 
Recorrente alegou, em sfntese: 

a) Pela allnea a: Que a decisão recorrida violou Lei 
Federal, sobreludo os artigos 3° e 6°, do Código de Processo 
Civil, visto que não reconheceu a Ilegitimidade passiva ad 
causam da Recorrida. Outrossim, aftrmou que o acórdão 
inhinglu o art. 12, do Código de Defesa do Conslrnidor, pois 
nilo apllrou a responsabiRdade objetiva ao caso em tela; 

b) Pela alinea c: Que houve divergência 
jurisprudencial, lendo em vista o precedente do ST J • REsp 
327679/SP, fonte DJ 08/04/2002. p. 223, de relatorta do MiniStro 
Ruy Rosado, uma vez que reconhecido neste julgado o dano 
moral decorrente do simples disparo do alarme anüfurto. 

/V:i final, após tecer considerações acerca do 
desacerto da decisão Impugnada, requereu o conhecimento e 
provimento do recurso, para fins de reforma da decisao 
recorrida. 

Intimada, a racomda apresentou contra-razões às fls. 
236/239, destacando, em resumo: a) impossibilidade jurfdlca de 
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apreciar os arts. 3• e s•, do CPC, haja vista que a parte é 
legitima para figurar no pólo passivo da ação; b) que não houve 
violação ao art. 12, do COC; c) a não ocorrência de divergência 
jurisprudencial, p<lfQUanto a decisão juntada pelo Recorrente 
decorre do próprio Superior Trlbunal da Justiça, e não de 
Tribunais estaduais, como dispOe a lei. 

É o relatório. 

Examino os pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de Recurso Especial, com !Ueto no art. 105, 
111, alíneas •a• e 'c' da Constituição Federal, sob o fundamento 
de contrariedade a dispositivos infraconstitudonais e 
divergência jurisprudencial. 

O recurso é próprio, pois a causa foi decidida à 
unanimidade e em última inslância pelo Tribunal de Justiça do 
Amapá, sendo improvido o Recurso de Apalaçllo. 

Presentes a legitimidade e o Interesse recursal, eis 
que a insurgência decorre de Acórdão contrárlo à pretensão do 
Recorrente. 

O requlsllo da regularidade formal foi atendido, posto 
que a peça recursal contém a expos<ção dos fatos e do direito, 
indica o permissivo constitucional autonzador, bem como é 

- subsaita por advogada com procuração nos autos oom 
poderes para a luar nas instâncias supe<lores (fl. 226). 
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causalidade entre o produto, o e\lel1to danoso e o dano·. o que, 
In casu, nAo ocorreu. 

. No Acón:lao de fls. 2011208. esta questao foi 
bnlhantemente enfrentada por este Egrégio Tribunal de Justiça, 
ficando destacado que: 

"não foi posslvel aplicar as normas do Código de 
Defesa do Consumidor, especialmente, os beneficios da 
Inversão . do Onus da prova em favor do consumidor e 0 
reoonheamento da responsabilidade objellva do fornecedor. 
Esta, porque o ora embargante não logrou demonstrar o nexo 
de causalidade entre o alegado dano e a conduta dos agentes 
da emba'llada. Aquela (a inversão do Onus probandi), em razão 
da ausénoa dos requisitos autorizadores. 

Ass<m, pesava mesmo sobre os ombros do ora 
embarganle o Onus de provar os fatos constitutivos do direilo 
alegado, razão pela qual, não há porque se falar em 
contradlçao nos fundamentos e na oondusào do acórdão 
embargado." , 

Acerca da responsabilidade objetiva, trago à baila 
lições do Colendo ST J: 

"PROCESSUAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A 
NEGLIG~NCIA DO ESTADO E O ATO !LICITO PRATICADO 
POR FORAGIDO DE INSTITUIÇÃO PRISIONAL. AUS~NCIA 
1. A imputaçllo de responsabilidade cMI, objetiva ou subjetiva, 

Verifico, ainda, que a I. Advogada da parte aulora foi supOe a presença de dois elementos de fato (a conduta do 
intimada do v. Acórdão dos Embargos Declaratórios em _ agente e o resultado danoso) e Lrll elemento lógico-nonnativo, 
30/1012008 • quinta-feira (certidão de ft. 212). O recurso, por · o nexo causal (que é lógico, p<lfQue consiste num elo 
sua vez. fora protocolizado no ütimo dia do prazo legal referencial, numa relação de pertencialldade, entre os 
(1411012008- ft. 215), portanto, tempestivamente. elemenlos de rato; e é normativo, porque tem contornos e 

O Recorrente efetuou o pagamento de custas, porte 
de remessa e retomo dos autos. conforme comprovantes de fls. 
2301233. 

Passo ao exame do seguimento. 

Alega o autor que o acórdão ora vergastado Infringiu 
os arts. 3• e s•. do Código de Processo Civil, pois não atenlou 
que a parte reconida era flegltima para figurar no pólo passivo 
da ação. 

Neste aspecto, lmpende salientar que tais questões 
foram exaustiva e brilhantemente dissecadas no v. Acórdão 
recorrido, !ornando-se desnecessária a minuciosa análise da 
questão ora ventllada, motivo pelo qual passo a transcrevê-lo: 

·~ que. embora o apelante tenha ajuizado a ação 
indenizatória contra a TOP INTERNACIONAL L TOA., o certo é 
que a TABATINGA FREE SHOP IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA fOi quem compareceu aos 
autos e atuou no pólo passivo da demanda, oferecendo 
contesta<;ao. participando da instrução e apresentando 
alegaÇOes finais. E a atua<;ao desta ultima empnasa, ao 
contrário do que entende o apelante, se mostra legitima, uma 
vez que o fato apontado como lesivo ocorreu no intertor de seu 
estabelecimento comercial, que, aliás. tem como nome fantasia: 
Top lntemadonal. 

PO<tanto, é fácil de se perceber que, na verdade. o 
a~lante foi quem se enganou na Indicação do nome da,parte 

hmnes Impostos pelo s<stema de direito). 2. Omlssis 3. 
OmJSsis. 4. Recurso especial a que se dá provimento." 

(REsp 71973a I RS. RECURSO ESPECIAL 
200510012176-7. Rei. Mln. TEOR! ALBINO ZAVASCKI. T1. DJ 
16/0912008. P. DJe 2210912008) 

Verifica-se, assim, que o recorrente almeja, sem 
sucesso, que o Superior Tribunal de Justiça exerça a função 
conferida á lnstancia a quo, qual seja: analisar o conjunto fático 
probatóno, no tocante a aferir aplicabilidade ou não da 
responsabilidade objetiva. . 

. Para que tal responsabilidade seja aposta, faz-se 
necessàno o reexame de provas, visto que para sua aplicação 
deverá ser observada a ocorrência de nexo de causalidade 
entre o dano e a conduta do agente, o que implica em reanállse 
das provas carreadas nos autos. Conludo, essa pretensão 
encontra vedação ante o Enunciado da SUnula n.• 07 do 
Superior Tribunal de JusUça. 

, . Por fim, no que lange à alegada divergência 
JUnsprudenclal, também não identfflco elementos permissivos 
para dar seguimento ao presente Recurso Especial, nos tennos 
do art. 105, 111, c. da Constituição Federal. 

· Neste ponto, argumenta o Recorrente que há o 
precedente do ST J - REsp 327679/SP, fonte DJ 08104/2002, p. 
223, de relatona do Ministro Ruy Rosado, onde firou 
constatado que o simples disparo do alarme antlfurto ensejaria 
dano moral. 

que devia residir no pólo passivo da relação processual, uma 
vez que a TOP INTERNACIONAL LTDA. se é que também . Todavia, 80 contrário do que alega em suas razões 
funciona nesta cidade, não tem nenhlrl\a relação com 0 recursais, a decisão do STJ, acima mencionada, não se 
alegado evento danoso objeto da presente ação indenizatória. asseme!ha à hipótese dos autos, p.orquanlo naquela, o 
Esta empresa, à luz dos autos, apenas integra o grupo ~sumidO<, após soar o alarme antifurto, fora obllgado a 
empresarial do qual a ora apelada também faz parte. 05

1 
trar seus pertences para comprovar o equivoco, senao 

Nesse contexto, levando em conta que o alegado - ve amos: 
evento danoso, repiso, tena ocon1do no tntenor do 
estabelecimento comercial da empresa TABATINGA FREE RESPONSABILIDADE CIVIL Loja. Dispositivo de 
SHOP IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇAO E COM~RCIO LTDA., segura~. Mercadoria furta~a. ~rme.O soar falso do alarme 
não resta neohuma dúvida de que esta é parte legitima ad magnetizado ':"' salda da lOJa, a 1nd1car o furto de mercadorias 
causam para figurar no pólo passivo desta demanda do estabeleo_mento comercial, . causa constrangimento ao 
lndenlzató~a. consumidor, vitima da atenção publica e forçado a moslrar os 

Assim, considerando que a lrregulandade na seus pertences para comprovar o ~ulvoco. Dano moral que 
indicação do pólo passivo da ação Indenizatória foi sanada no deve ser Indenizado. Recurso conhecido e provido. 
curso da demanda e convicto de que a apelada se enquadra . (ST J • REsP. 327679/SP, fonte DJ 08/0412002, Rei. 
nas exigências estabelecidas pelos arts. 3• e s•. do Código de Mln. Ruy Rosado de Agu1ar. T4) gnfel 
Processo Civil, rejeito a preliminar." 

O Recurso Especial se afigura como excepcional. A 
admissibilidade é vinculada a demonstração de que houve 
Incorreta aplicação de lei federal, conforme autorizador do art. 
105. Inciso 111, alfnaa a da Consti!Ução Federal. Enlretanto, não 
há que se falar em contra~edade aos arts. 3° e 6", do Código 
de Processo CiVIl, em razão dos argumentos acima expostos. 

Assim. em análise às razOes recursais, percebe-se 
que os quesUonamentos apontados pelo recorr~te se limitam a 
questões já resolvidas pela Corte Estadual, demonstrando 
apenas a Insatisfação com o resultado do julgamenlo, o que é 
Inviável pela via eleita. 

Por outro lado, com relação à alegada ofensa ao art. 
12, do Código de Defesa do Consumidor, melhor sorte não 
obteve o Recorrente, uma vez que a responsabilidade objetiva, 
lnsculpida no artigo acima citado, não é absoluta. 

No caso presentAneo, os pontos controvertidos da 
lide (ft . 70) consisliram na forma como o Apelante foi tratado 
após disparar o alarme da loja Recorrida, assim como se este 
abriu voluntariamente sua pasta, a fim de mostrar o que havia 
em seu Interior ou se fora forçado a tazé.lo. 

Restou apurado durante a instrução processual que o 
próprio Recorrente, de forma espontânea, abriu sua pasta e 
mostrou seus pertences. Também ftoou comprovado nAo ter 
havido nenhuma abordagem grosseira dos func:ionàrlos da loja 
após soar o alarme. 

Para que haja a lnv91São do Onus da prova e a 
conseqüente aplicação da teoria da responsabltidade objetiva, 
Luiz AntOnio Rlzzato Nunes. in Comentários ao Código de 
Defesa do ConsLrllldor. Editora Saraiva, 2000, p. 121. leciona 
oue haverá necessidade de "o consl.mldor provar o nexo de 

No caso em tela, o Recorrente, em nenh~ 
momento, foi constrangido a abrir sua pasta, tampouco sofreu 
abOrdagem de quaisquer dos funcionários da Recorrida, não 
havendo que se falar em dano moral apenas pelo mero disparo 
do alarme. 

Com efeito, semelhante matér1a fora enfrentada pelo 
Colando Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo 
Mln. Relator CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, ao julgar 
Recurso Espeaal n" 658975/RS (20041005062!>-9), cuja 
declsAo não destoa do entendimento da camara única do 
Tnbunal de Justiça do Amapá. Vejamos: 

Dano moral. Alarme falso. Ausência de lratamento 
abusivo pelo segurança da loja como destacado no acórdao. 

1. Se soa o alarme e nao há indicação de que houve 
tratamento abusivo de nenhum empregado da loja, no caso, 0 
segu~ança , sequer objeto da queixa da autora, não se pode 
Identificar a existência de constrangimento suficiente para 
deferir o dano moral. Para que a indenização por dano moral 
seja procedente é necessário que haja alguma atilude que 
exponha o consl.midO< a uma situação de humilhação, de 
constrangimento, que o acórdão, neste feito. descartou por 
Inteiro. 

2. Recurso especial conhecido e desprovido. 
(ST J. REsp 658975/RS. Recurso Especial 

200410050625-9. Ret. Min. Carlos Alberto Menezes Direito. T3. 
DJ 29/11/2006. P. DJ 2610212007. P. 583, REVJUR vol. 353, p. 
141) 

No mesmo sentido entendem predominantemente 
outros tribunais pátrios: 

APELAÇ0ES CIVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAJS. 
ACIONAMENTO DE ALARME ANTlFURTO EM 
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ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUS~NCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO NA CONDUTA DO 
FUNCIONÁRIO DA LOJA. DANO MORAL NÃO 
CARACTERIZADO. SIMPLES ABORRECIMENTO. PROVA 
TESTEMUNHAL QUE NEM SEQUER PRESENCIOU O FATO. 
IMPROCE~NCIA DA AÇÃO. APELO DA AUTORA 
REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO FIXADO NO PRIMEIRO GRAU 
PREJUDICADO. APELO DA ~ PROVIDO E APELO DA 
AUTORA PREJUDICADO. 

(Apelação Clvel N" 70015954209, Sexta Câmara 
Cível, Tribt.nal de Jusliça do RS, Relator: AntOnio Corrêa 
Palmeiro da Fontoura, Julgado em 1710412008) 

Ação de indenização por dano moral. Abordagem em 
estabeledmmto comercial. Sentença de Improcedência da 
ação. Recurso da parte demandante. Mérilo da demanda. O 
fato de ser abordada por seguranças quando da salda da loja 
da demandada, em razAo do aóonameolo do alarmo anUfurto. 
nto é o bastante para caracterizar dano moral Indenizável. No 
<:a$0, ao contrário do que se alega. os depoimentos da 
demandante e das testermrilas nAo demonstram o excesso ou 
o abuso de direito no procedimento adotado pelo segurança da 
loja, ao ter a apelante e sua irml as bolsas examinadas. al6m 
de terem que passar novamente pelas antenas do sistema 
antifurto. O mero desconlorto ou aborreómeniO nAo geta dano 
moral indanizãvel. Assim, lneldstindo dano moral, 
descaractar1za.se a pcetensão ressarót6rta. 

(Apelação Clvel N" 70020533105, \Agéslma camara 
Clvei, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Clnl 
Marchionaltl, Julgado em 19/1212007) 

APELAÇÃO CIVEL RESPONSABILIDADE CML. 
DANO MORAL DISPARO DE ALARME ANTIFURTO DE LOJA 
NA SAlDA DO CONSUMIDOR. ABORDAGEM DOS 
FUNCIONÁRIOS. AUS~NCIA DE ATITUDES GROSSEIRAS 
OU DESELEGANTES POR PARTE DOS PREPOSTOS DO 
ESTABaECIMENTO COMERCIAL DANO MORAL NÀO 
CARACTERIZADO. 

lneldstente a abordagem agressiva ou deselegante 
por parte dos preposiOS da ré, o simples fato de disparar o 
alanme antifuno no momento da saída do consumidor da loja 
nAo é situação, por si só, para caracterlzar dano moral. 
Siluação em oonaeto que se amolda como mero dissabor. nAo 
suscetivet de indenização. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. 
(Apelaçao Clvel N" 70017062407, Sexta C4mara 

Cível. Tribunal de Justiça do RS, Relator. Artur Amlldo Ludwig, 
Julgado em 2810212008) 

COC. ESTABELECIMENTO COMERCIAL ALARME 
ANTIFURTO. AUS~NCIA DE ALARDE E DEABORDAGEM 
CONSTRANGEDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 
1) O disparo eventual do sistema antirurto, de forma nAo 
ostensiva. seglida de abordagem <fi&(Ata, que nAo chega a ser 
percebida pelas pessoas que estao na loja, o retorno ao pcóprio 
atendente que se eql.ivocou ao nto retirar a etiqueta de 
proteção. não caracteriza dano moral. 2) O Poder Judldárlo nAo 
pode erigir 6 calegoria dos atos lesivos ao direito da 
personalidade os aborrecimentos, percalços, frustrações 
decorrentes de erros Insignificantes. pois a reparação do dano 
moral nao tem como objetivo o atendimento de susoeUbildades 
exageradas. 3) Para a existinda de dano moral, 6 necesdr1o 

que haja alarde no disparo do sistema anbfurto ou que a 
abordagem pelos funóonárlos tenha se dado de forma 
truculenta. gravosa ou constrangedora expondo a consumidora 
perante terceiros. 4) ReQJBOS oomeddos. Provido o recurso 
da Ré e prejudicado o niCIM'SO da autora. Sentença refonnada. 
UnAnlme. 

(TJDF. Proc. n.• 20060810063939 ACJ/DF. Acórdão 
n.• 289771. DJ 02/1012007. Rei. Des. Edit18 Patr1clo. Publicação 
DJU 1811212007. P. 126 ) 

Assim, percebe-se que o Recorrente nlo logrou êxito 
em compcovar a alegada divergência Jur1sprudendal exigida 
pelo art. 105, 111. alínea •c•, da Constituição Federal. 

Com esses ftxldamentos, nego seguimento ao 
RECURSO ESPECIAL. 

Publique-se. 
Intimem-se. 
(a) Desembargador GILBERTO PINHEIRO 

VtCE.PRESIDENTE DO T JAP 

~AAAÚHIC-" 
SUBSECRETABIA..clV~ 

~CURSO ESPECIAL NAAfELAÇÃO Cl\tEL lf3761101-
Número único dtjustlça n• OOQO$AI.U.2008.01.0MOOQ 

Recorrent.t: ELETR0HICA SELENIUM SIA 
Advogado: CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA 
Recorrido: J . N. CASTELO- ME 
Advogado: AGORD DE MATOS PINTO 

aETRONICA SELENIUM SIA Interpôs RECURSO 
ESPECIAl.. dirigido ao Colando Superior Tribunal de Justiça, 
contra a decls:!O da Câmara Úrica do Egrégio Tribunal de 
Jushça do Amapá, com fundamento no artigo 105, 111, ali~ 
·a· e •c· da Constituição Federal, atacando Acô<dão asSim 
ementado: 

'EMENTA Cl\ltl E PROCESSUAL Cl\ltl. 
APELAÇÀO. DANO MORAL DENUNCIAÇÃO À LIDE. BANCO 
CEDENTE. PROTESTO INOIEVtDO. REGISTRO NO SERASA. 
DUPLICATA SEM LASTRO. 1) Improcedente a denunciação à 
lida do banco cedente. se demonstrado nos auiOS que o pedido 
de devolução do titulo e cancelamento do protesto pelo suposto 
aedor efetivou-se depois da negativlzação. 2) Responde por 
dano m01111 a empresa que, por erro, envia duplicata a protesto 
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como se inadimplente fosse a pessoa jurfdlca sacada, sendo 
manifesta a negligência ensejadora de sua responsabilidade 
civil , Independentemente da qualquer outra conseqü6ncia mais 
desastrosa evidenciada na espécie. 3) Na fixação da naparação 
por dano moral, lna.rnbe ao julgador, atentando, SObretudo, 
para as condições do ofensor, do ofendido e do bom jurídico 
lesado, e aos princípios da proporcJonalidade e razoabilidade. 
arbitrar quantum que se preste à sufldenta recomposição do& 
pcejulzos. sem importar, contudo, eoriquedmento sem causa 
da vítima. 4) Recurso provido, em parte.' 

(TJAP • AC n.• 3.76112008- Acórdao n.• 13.330- Rei. 
EDINARDO SOUZA - Cêmara Úrica - j. 1411012008 • v. 
Unânime· p. 0111212008 ·DOE n.• 4334). 

Depceende-se da análise dos autos que a Câmera 
Única do Tribunal de Justiça do Amap.é, por unanimidade, deu 
provimento pardal ao Recurso de Apelaçlo int!'fposto por 
ELETRÓNICA SELENIUM SIA, reformando a sentença 
proferida pelo juizo da 2• Vara Civel e do Fazenda Pública da 
Comarca de Macap.é • Ação de Indenização por Danos Morais 
e Matertals - Processo n.• 8.49812005, neduzindo o valor ftxado 
a título de danos morais para o montante de R$ 10.626.70 (dez 
mil. selscenlos e vinte e sala reais e setenta cantavas). 

Em razões deste Recurso Especial, a Recorrenle 
alegou, em slntesa, que o quantl.lll arbllrado por esta Egr6gia 
Corte destoa dos valores apl'lcados por outros T rib\nlls em 
casos análogos, coladonando jurisprudência que entendeu 
favorecer~he. Ao fina~ pugnou pelo oomedmento e provimento 
do recurso "para modilicaÇ<lo do r. acórdão de fts. e a 
imposiçlo da Integralidade dos Onus de SUCL.IllbencJals a 
reconida." (slc) 

A Recorrida não apresentou contra-razOes. 
consoante cerlldAo de fls. 324. 

r:. o relatório. 

Examino os pressupostos de admissibiüdade. 

Trata·se de RI!Clr.IO Especial. com fulcro no art. 105, 
lndso 111, allneas •a· e ·c· da Constituição Federal, sob o 
fundamento de suposta vlolaçlo a lei foderal. além de dissldlo 
jurlsprudendal. 

O recurso é próprio, pois a causa !oi decidida em 
úldma instância pela ~ara Única desta Corte, que deu 
provimento pardal ao ReaJBO de Apelaçlo, por unanimidade. 
Ademais, o recorrente possui legitimidade e lnterosse 
processual, Insurgindo-se contra ac:órdão contrário à sua 
pcetensilo. 

O reqlisito da regularidade fonnat também se 
encontra pcesente. porquanto a peça recursal conb!m a 
exposição dos fatos _e do direito, bem como 6 sub&Ciita por 
advogada com prOOJI3çio nos autos com poderes para atuar 
nas Insta nelas auperioles (fts. 47148 e ft. 118). 

Quanlo 6 tempestividade, ver1ftco que o v. AcórdJo rol 
pobWcado no Diário Oftclal do Estado de 25/11/2008, com 
drQ.iação em 01/1212008 (certldao de ns. 275), e o Reo.no foi 
rocebldo e pcoloeolizado em 15/1212008. no penúltimo dia do 
pcazo legal, sendo, portanto. tempestivo. 

Ademais, o Recorrente efetuou o preparo, com 
pagamenlo das despesas com o porte de remessa e retomo 
dos autos. bem como custas ao ST J, conforme comprovantes 
de fts. 2851290. 

Passo à análise do seguimento. 

lriclalmente, cumpre salientar que a Recorrente, na 
petição de interposlçAo do presente Recurso Especial (ft. 277) 
o fundamenta com base no art. 105, til, allneas ·a· e ·c·. 
Entretanto, observo que, em suas razões, nlo há IndicaçãO 
pceclsa de qual fora o dispositivo infrac:onstitudonal 
supostamenle violado. 

Reievante notar, ainda, a inobservância ao dlspos10 
no art. 541 e segúntes do Código de Processo Civil, como 
preenchimento formal da peça reaJrsal. A norma processual 
dlsp6e que cabetã ao rooon-ente a exposlçlo dos fatos e do 
direito, a demons1ração do cabómento do recuoo. ldentiftcando. 
se a perllnênda da frreslgnação. 

In cesu, nto demonstrando de lonna Clara em que 
consistiu a alegada violaçlo a disposllivO de lei 
infraoons1itucional. há lnalastavellndd6nda da Súnula n.• 28-4 
do Supremo Tribu"laf Federal, que, mutatis mutandis, aplica-se 
ao caso: 

·r:. inadmisslvei o ractnO extraordinário, quando a 
defldência na sua ll.fldamentaçAo nAo permitir a exata 
compreensão da controvéfsfa". 

Outrossim, o Recorrente lnterpOs ReaJrso Espeóal 
sob o permissivo c;onsü:uóonal fundado na allr~ea 
·c· (divergênda juf1sprudencial), alegando que a decisão 
proferida por esta Corte de Justiça, com a sua condenaçlo ao 
pagamento da importanda de R$ 10.626,70 (dez mU, 
selscenlos a vinte e seis reais e &atenta centavos) à Reoo<rida. 
destoa dos valores arbitrados por outros lribunals em casos 
semelhantes. 

Destarte. OO(IIpete à Recorrente o Onus de mencionar 
e comparar as clrcunslincias que idenllfiquem ou assemelhem 
as situações anaUsadas, e demonstrar que entre o acórdAo 
recorrido e o acórdlo-paradlgma houve tratamento normalivO 
diloronclado. 

Na hipótese dos auiOS, a parte nAo logrou êxllo em 
comprovar saüslatonamente a dlvergencia, pois, muito embora 
tenha Indicado o acórdlo paradigma e fonte do jiAgado, deixou 
de efetuar o ootejo analítico para ldentlftcar a similitude latica 
dos ca50S apontados, apenas colacionou jl.rtsprudêndas, em 
desatendimento ao disposto ro art. 255 e §§ do RIST J e art. 
541 , p;rigralo (mico, do CPC. 

Como se sabe, a simples traoscriçAo de ementas e 
afirmacão Infundada de similitude fático nAn mrnp!Q_va • .!.... 
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dlverg6ncla, oonsoante orienlação Gristafizada na 
Jurisprudência dominante do Cole<ldo Superior Tribunal de 
Justiça, nos ensinamentos do Elll11o. Ministro H~UO QUAGUA 
BARBOSA: ·s- O recorrente nAo logrou compcovar a alegada 
divergência jurisprudencial, tendo se Wmllado a transcrever as 
emendas dos julgados, sem efetuar o necessário oolejo 
analltioo, no sentido de ldentifiC3r as &lmllll!Jdes fáticas, no 
confronto das diferentes teses Jlrificas". (Resp. 656691/PI • 
200410085814-8, 6' T., pub, DJ 11·12~. p. 430, in 
Jurisprudência/ST J ). 

Nesse mesmo sentido, trago a baia as preóosas 
lições dos Professores FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO 
JOS~ CARNEIRO DA CUNHA, os quais ensinêJn que' ... nAo é 

suliclento, para compcovar o dissídio Jurisprudencial, a simples 
transcrição de emendas, sendo necessário que o recorrente 
transcreva tredlo6 do acófdlo reconido, comparando-os, a fim 
de demonstrar que tratam de casos bem pareódos ou cuja 
baso fática seja bem similar. Após Isso, de·..e o recorrente 
prosseguir no cotejo analítico. transcrevendo trechOS do volo 
do aeó<dão paradigma e trechos do voto do recorrido, para. 
então, oonlrontl~os. demonstrando que ~ adotadas teses 
opostas. ( ... )•. 

A matéria encontra-se oonsolldada nesta Corte de 
Jusliça, tendo em vista que este Tribunal manifestou-c& 
reiteradas vezes decidindo que, ausentes regras predsas para 
a ftxação da indenização por danos morais, deve a valoração 
OCOIT&r ao prudente arbltrio do juiz, o qual, a partir da anAlise 
das circunstâncias do caso oonaeto e irlorrnado pelos 
princípios da razoabilidade e da propon:ionalidade, determinará 
o valor mais condizente com o grau da culpa do agente e a 
extenslo do prejulzo sofrido. 

Nesse sentido, esta Corta de Justiça deódiu: 
•EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - Direito 

dlsponlvel ·Ausência de oontestação • Revelia - Conftsslo ficta 
• Veraódade dos latos alegados na lnióal - Presunção • 
lnadmisslo, apenas quando desautorizada pela lei ou por 
elementos dos autos • Duplicata ·Atraso no pagamento· Culpa 
do aedor • Protesto Indevido • Cancelamento do protesto • 
Onus de Quem lhe deu causa • lncluslo em cadastro de 
Inadimplentes - Permanência após recebimento do crédito • 
Omlsslo do credor • Dano m01111 conftgurado - Prova do lato 
hábil a produzl..Jo - Presunção de ocorrênóa • Reparação 
devida • Verba lndenizaiOria • Prelenslo em quantool 
exacerbado • Redução necessária • Combate ao 
enriquedmento sem causa - Apelo pardalmen1e pc<Mdo • 1) 
Versando a causa sobre direito dlsponlvei, a ausênda de 
contestaçlo, ex vi do art. 319, do Código de ProC86so Clvl~ 
salvo quando desautorizado pela lei ou por elemento oonstanto 
dos autos, implica em revelia e na pces!XlÇAo. por confissão 
ficta, de veracidade dos fatos artlwados na petlçlo lnk:lal • 2) 
O prote&lo de titulo por atraso no pagamento ocasionado por 
CUlpa do próprio credor é Indevido. Implica am dano morai ao 
sacado e o cancelamento conslitul Onus daquela que 118 deu 
causa • 3) Estando o devedor lnscriiO em c:adastro de 
lnadlmplenles, ainda que por justa causa, 'o efetuar o 
pagamento, fica o credor obrigado à Imediata exdusAo do 
ínoOmodo registro, de sorte que. assim nAo pcocedendo, 
responde por dano ITlOI8l decorrente do relardamenlo • 4) A 
()()()((ência de dano moral, desde que provado o lato hábil a 
produzJ.Io, 6 presumivel a rende ensejo a reparação· 5) lmp6e· 
se a mltlgação do quantum perseguido a titulo da reparação 
por dano moral, lndusive para evllar eorlquedmento &en1 justa 
causa, se pleitoado em valor nAo oondlzente com a ree.idade 
da causa - 6) Apelação pardalmente provida." (T JAP • AC n.• 
2.97612006. Rei. Das. MARIO GURTYEV. Cârrara Única. J. 
07/0812007 • v. unanime). 

Cabe destacar, ainda, que o v. acórdão acima 
transcrito, em aimKitude com o caso em tala, arbitrou a titulo de 
danos morais pelo proteJto Indevido o valor de R$ 10.000,00 
(dez ml reais), levando em con1a a Recomendaçto n.• 07, do 
Debate Permanente de Questões Controvertdas. promovido 
pela Escola Judk:lal do Amapá. 

Nesta esteira de raciocínio, o Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça assim' se manifestou: 

"AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÀOS DE 
PROTEÇÀO AO CR~DITO. DANO MORAL REEXAME DE 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/ST J. VALOR DA 
INDENIZAÇÃO. REVISÀO. DESCABIMENTO. 

1. Para que fossem afastadas as conclus6es do 
acóroAo recorrido no sentido da ocorrência de dano moral 
ocasionado i agravada em fa<:e de conduta w lposa do 
agravante, seria necessária a lnoursAo na seara táUoo
prolbat6ria da demanda, providência vedada em sede especial. 
a teor da sUmula 07 desta Corte. 

. 2. Consoante entendimento pacificado de&la Corte, o 
valor da lnderização por danos morais só pode ser alterado na 
instancla especial quando Intimo ou exage~ado, o que nAo 
ocorre no caso em tela. Com efeito, o quantum hdenizatório 

arbitrado pelo Tribl.nal a quo nAo escapa à razoabilidade. nem 
se cfjstanda do bom senso a dos critérioG recomendados pela 
doutrina e jurisprudência. 

3. Agravo regimental despcovido. 
(ST J. AgRg no Ag 939482/RJ. Agravo Reglmenlal no 

Agravo de lnstn.mento 200710193250-3. Rei. Min. Fernando 
Gonçalves. T4. DJ 07/10/2008. DJe 20/1012008) 

De mais a mais, percebe-se claramente que o 
quanllm indenizatório nAo ~ exorbitante. pelo c:onrário, foi 
estabeieódo em conspnáncla com os fundamentos do acófdlo. 
bem como o entendinienlo da lurisprudênda páb1a. 

Com esses ftxldamentos, nego aegUITlento ao 
RECIJRSO ESPECIAL 

~se. 
Intimem-se. 

Macapé/AP, 02J0412009 

Desembargado< Gilberto Pinheiro 
Vtce-Pill61dente 



Maca á 20.04.2009 

~~fi. 
REÇURSO ESeEÇIAL NAAPELJ,Ç.W CivEL N" 3901/04 
ltWnt!cUmi~ iusUça: 000822:iUO.Q8.8.03.000Q 

Recorrente: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: Há.tO RIOS FERREIRA 
Recorrido: JOS~ NIEL MARQUES DA SILVA 
Advogado: VICENTE DA SILVA CRUZ 

ESTADO DO AMN'A Interpôs RECURSO 
ESPECIAL dirigido ao Colando Superior Tribunal de Justiça, 
com fundamento no artigo 105, 111 , allnea ·a· da Constituição 
Federal, contra Acórdão da Colenda C4mara Única do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Amapá, assim ementado: 

'EMENTA PROCESSUAL CIVIL E 
ADMINISTRATIVO • Bombeiro militar • Movfl1entação de sua 
sede - Motivo de 681Viço- Caráter transiiOtlo - Diárias devidas • 
Arl 25, Oecteto (N) 20511991 • Status de lei estadual • 
Limitação por decreto governamental - lmpos&bilidade • Fato 
impeditivo e extintivo do dlreno do autor • Prova - Onus do réu -
Apelação • Pro'llmenlo • 1) Ex vi do disposto no art. 25, do 
Decreto (N) n° 20511991, demonstrado o deslocamento do 
miütar de sua sede, por molivo de serviço e em car.iter 
transitório, devido se toma o pagamento das correspondentes 
diárias. para cobrtr despesas decorrentll$ dessa movimentação 
• 2) Onde a lei não Impõe limite para o recoohecinento de t.m 
direito, o decreto que a regulamenta. sem expressa autortzação 
do legiSlador, não pode fazê-lo- 3) A prova de fato lmpediHvo ou 
extintivo do direito alegado pelo autor, ex vi do art. 333, Inc. 11. 
do Código de Processo Civil, oonsUtui Onus do réu - 4) Apelação 
provida.". 

(T JAP - AC n. o 3. 00112008 • Acóldão n. 0 

13.276 • Rei. Desembargador MÁRIO GURTYEV - Cõlm;n 
úntca - j. 04/11/2006 - v. Unânime - p. 06/1112008 - DOE n.0 

4381). 

Oepreend&-se da análise dos autos que o 
Tribunal de Justiça do Amapá, por unanimidade, julgou 
procedente o Recurso de Apelaçao lntefP0$10 por JOSE NIEL 
MARQUES DA SILVA- Açao de Cobtança • Proc. n• 8.57412005 
que tramitou pela 2' Vara Clvel e de Fazenda Púbi ca da 
Comarca de Macapá. refonnando a sentença de primeiro grau 
para condenar o Estado do Amapá ao pagamento do valor de R 
$ 48.960,00 (quarenta e oito mu, novecentos e sessenta reais). 
a Utulo de diárias em favor do Recomdo. 

lnconfonnado, o Recorrente Interpôs 
Recurso Especial. alegando, ero slnlese, que o Recorrido não 
taz Jus ;! percepç.to de dlãrlas, porquar-.o o art. 5°, do Decreto 
n.0 1.47212002 dispõe que as diárias somente wto devidas 
quando o servidor deslocar-se para locaüdades que distem, no 
máximo, 50 km de sua sede, o que nao abrtga a hipótese dos • 
autos. 

Ourosslm. afltmou que a etapa alimentação 
nao é cabivel quando a& despesas da Wlgem forem custeadas 
pela Fazenda Pública, o que, In casu, ocorrera, substituindo, 
asslm, o pagamento de diárias. 

Concluiu narrando que o Recorrido não se 
desincLrnbiu do 6nus de provar o fato constitutivo de seu direito. 
Destarte, o acórdão que julgou procedente o pedido de 
cobrança, de diárias violou o art. 333 do Estatuto Processual 
vigente. 

O Recorrido nAo apresentou oontr.Hazões. 
consoante cenldAo de n. 119. 

E o relatórto. 

Examino os 
admis&bilidade. 

pressupostos de 

Trata-se de Reourso Especial, com lutao no 
ari. 105, InCiso 111, alinea 'a' da Constltulçlo Fedetal, sob o 
fundamento de &Uposla 'llotaçao a dispositivo lnfraconstitudonal 

(art. 333, do CPC). 

o recurso é próprio, pois a causa foi 
decidida em última ln$ttncia pela Câmara Única desta Corte, 
que deu provimento ao Rewrso de Apelaçlo Interposto pelo 
Recorrido JOSé NIEL. por unanimidade. Ademais. o recorrente 
possui legitimidade e ln\on~:~se prooessual, insurgindo-se contra · 
acórdão conlrário à sua pretensAo. 

O requisito da regularidade formal também 
se encontra presente, porquanto a peça recursal contém a 
exposlçAo doa fatos e do dlre~o. bem como é subsaita por 
Procurador do Estado, o que dispensa a, apresentação de 
Instrumento Procurat6rio. 

Quanto à tempeslividade, verifico que o v. 
Acórdão foi publicado no Diário otcial do Estado de 19111/2008, 
com cinculaçao em 24/11/2008 (certldllo de n. 110), e o Recurso 
foi recebido e prolocollzado em 03/12/2008, no oitavo dia do 
prazo legal, sendo, portllnto, temp86tiYO. 

Ademais. o Estado é Isento do pagamento 
das despesas com o por1e de remessa e retomo dos autos, bem 
como oustas ao ST J. 

Passo à análise do seguimento. 

O Recorrente lnterpOs Recurso Especial sob 
o pennlsslvo constitucional fundado na alinea ·a·. alagando que 
a decisão proferida por esta Corte de Justiça, a qual julgou 
proqedente o pedido Inicial, ofende o art. 333. do Código de 
Processo CMI. 

Aduz o Estado do Amaoá oue a distAncia 

(DIÁRIO OFICIAL) 

entre Lara~al do Jan e \1tória do Jarl é Inferior aos 50 km 
(cinqüenta qullOmetros) exigidos pelo art. 5° do Oecteto n.o 
1.47212002, para o deferimento de pagamento de diárias ao 
servidor. Argumentou. ainda, que todas as despesas relaUvas à 
alimentação e deSlocamento foram custeadas pelo Recorrente, 
por meio da etapa alimentação, em conlon'nldade.com o art. 27 
do Decreto 020511991. Neste portlo, sallen10U de tais despesas 
foram pagas, consoante ft. 49 dos autos. · 

Por ftm. afirmou que o Recorrido não fez 
prova de suas alagaçiSes, e, porlanto, a decisão condenatória 
do Recorrente ao pagamento de dlâllas contrariou o art. 333, do 
Código de Processo Civil. 

O r9CU'SO ora em análise se aftgura como 
excepcional. A admissibilidade é vinculada à demonstraç.lo de 
que howe Incorreta aplicaçlo de tratado ou lei federal. 
confonne autortzador do art. 105, 111. alinea ·a·, da Constituição 
Federal. 

Com arena. · em aná~se das razOes 
recursais, perceb&-se que os questionamentos apontados pelo 
Recorrente se limitam a falos jé resolvidos pela Corte Estadual. 
demonstrando apenas a lnsad&façio com o reslAtado do 
julgam eniO, o que 6 in'llãvel pela via eleita. 

Pertl9be-se claramente que a intenção do 
R8(X)Il'llnte. ao alegar violação ao art. 333, do CPC é o reexame 
do conjunto probatório, uma vez que fundamenta seu pedido em 
dois Decretos Estaduais. quais sejam. De<:retos n.o 1.47212002 
e Decreto 0205191. 

Todavia, verifica-se que não hA como 
pretender, em sede de Reourso Especial, provocar discussOes 
acen:a de difeito local, consoante vert!ete da Súmula n.o 280· 
STF, muta~s mutandis. que dispõe: 

'Por ofensa a direito local nao cabe recurso 
extraordinário'. 

Neste diapasão: 

'( •.. ) 2. Em se reduzindo a análse da 
, questão federal, tal como posta na lnsurgêncla especial, 
necessartamenle, â Interpretação de norma de direito local, faz· 

se lfl'llável o seu exame em sede de Recurso Especial. a teor 
do enunciado n° 280 da Sú'nula do Suptamo Trtbunal Fedetal. 
3. Recurso Especial parciatnente conhecido e Improvido.' 

(ST J • RESP 200001123700 • (285662 PA) -
6" T. • Rei. Mln. Hamilton Carvelhido - DJU 19.12.2005 • p. 
00478). 

!~demais. no que refere à alegada 
comprovaçao dos pagamento& efetuados pelo Estado do 
Amapá das parcelas ora pleiteadas (ft . 49). 'lerffico que se trata 
IJo somente de um pronunciamento rena de forma unilateral 
pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá (PafliOet n. o 
81103-CBM/AP), aftrrnando nao -em devidas as diárias, em 
ruJo do pagamento da etapa almentaçllo, o que. a meu -· 
nllo 6 prova deaoonalkutiva do direito do autor. ora Recorrido. 

Por fim, quanto â mencionada ofensa ao art. 
333, do CPC, salta aos olhos a inlençlo do riiCOITente. sem 
Suces&O, como dito ao norte, que o Superior Tribunal de JustiÇa 
exerça a funçlo conferida â lnstlnda a quo, qual seja: analisar 
o conjooto flltico probatório, no tocante a aferir apücabilldade ou 
não do Onus Imposto pelo artigo supra citado. Contudo. essa 
pretensão enoontra vedaçio ante o Enunciado da Súmula n. o 07 
do S~or Tribunal de Justiça. 

sentido de que: 
A jurisprudência do ST J é torrencial no 

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO • OBRA 
PÚBUCA • RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL 
- INDENIZAÇÃO- DANOS MATERIAIS - ALEGADA VIOLAÇÃO 
00 ART. 333, I. DO CPC • REEXAME DE PROVA • 
IMPOSSIBIUDAOE • SÚMULA 7/STJ - PRECEDENTES • 
DESPROVIME.NTO - 1. O tribunal de justiça. oom base nos 
fatos e provas. concluiu que lotam demonstrados o evenlo 
lesivo, os danos e o nexo de causaUdade. 2. O julgamenlo da 
alegada vlolaçAo do art. 333, I, do CPC - Para nns de se afaslar 
o dano malerial e, assim, jligar improcedente o pedido 
condenatório -, prM$Up08, necessariamente. o reexame do 
contexto fático-probalório, aHIIIdade cognitiva vedada nesta 
lnetancia especial (SCmula 7/ST J). 3. Agravo regimental 
desprovido. (STJ • AGA 200700062223 • (851B58 SE) · 1' T. • 
Rei. Min. Denise Arruda- DJU 15.10.2007- p. 00239) grtlei 

De mais a mais, o ac6rdllo ora guerreado 
dissecou satislaloriamente a quesiJo, o que_ djspense maiores 
comentlrtos m8111órlos, porque, como exposlo ~nhas acima, tal 
anáise 6 vedada em &ede de Rewrso Especial. 

Com esses flnlamentos, nego seguimento 
ao RECURSO ESPECIAL. 

Publique-se. 
Intimem-se. 

(a) Desembargador GILBERTO PINI-EIRO 
VICE-PRESIDENTE DO T JAP 

SECURS,O ESP:5rl~;tvEL n' 3318/07 
HUMERQ UNICO DAJUil]ÇA D.QQ072t;;27.20Q1,08 03,000Q 

RECORREN~: VtAÇ.I.oAMAPAENSE LTOA. 
ADVOGADA: CLEU8AAIIÁLtA VON SCHARTEN 
RECORRIDO: MU~ICIPio DE MACAPÁ 
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ADVOGADO: JOS~ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 

VIAÇÃO AMAPAENSE LTDA Interpôs RECURSO 
ESPECIAL ao Colando Superior Tribunal de JusUça. com 
fundamento no artigo 105, inciso 111. alinea a da Consti~ção 
Federal, oonlra acórdão proferido pela Colenda Câmara Unlca 
desta Corte de Justiça, assim ementado: 

'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • EMPRESA DE 
TRANSPORTE COLETIVO - DECISÃO EXTRA PETiTA • 
PRELIMINAR REJEITADA - PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO 
PÚBLICO • INDENIZAÇÃO • REDUÇÃO DO VALOR DA 
TARIFA POR DECRETO MUNICIPAL • RECURSO NÃO 
PROVIDO. 1) Nlo é nula a decisão que, embora contenha 
desfecho correto, chagou a esse desldefalo analisando falo 
improprio e lmprestãvel para fundamentá-la, mas debatido 
pelas parte5. Vencido o relator que entende ser extra peli1a a 
sentença que soluciona causa diversa da que foi proposta ou 
que apesar de deferir a prestaçao pedida o faz com base em 
fundamento ~idlco nAo Invocado como causa de pedir na 
propositura da ação; 2) Embora posslvel a Indenização por 
prejuizos decorrentes de eventual desequilíbrio econõmico
tnatlCIWO nos oonttatos celebrados com a arlminlstraçAo 
pública, a medida pressupõe prova inequfvoca do dano e do 
nexo de causalidade entre a aluaçao estatal e os supostos 
prejulzos experimentados pelo contratado; 3) A simples 
instrução dos autos oom dedarações de imposto de renda e 
demonstratiYOS ftnancetros que não descrevtWn 
espectftcamente os danos alegados pela autora, são 
Insuficientes para justificar uma condenação por danos morais 
eis que não evidenciado o nexo de causal dade entra o Oecteto 
Municipal que neduzlu o valor da tarifa e os prejuilos alegados 
pela parte demandante; 4)Apelo nAo provido' . 

(TJAP- AC n.0 3.398107 ·Acórdão n.0 13114 -Rei. 
MELLO CASTRO - Câmara Única • j. 2610612008 • v. Unânime 
- p. DOE 4356, página( a) 24 de 1411012006). 

Depreende-se da análise dos autos que o Tribunal de 
Justiça do Amapá, por unanimidade, negou provimento à 
apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juizo da 3' Vara 
Clvel da Comarca da Macapá (Proc. N". 8.64212005). a qual 
julgou improcedente o pedido constante na Ação de 
lndenizaçio proposta pela empresa VIAÇk:J AMN'AENSE 
LTOA contra o MUNICIPIO DE MACAPÁ. extinguindo o 
processo na forma do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 

lrresignada, a recorrente Interpôs Recurso Especial, 
em longas razões de fts. 2581280. alagando que o acórdão 
gu91Teado incorreu em violação aos 8f1igos 9", 3°, 4° e 29, da 
Lei 8.967195, 186 e 187 do Código Civil, 5°, XXXVI, da 
Constituição Federa~ art. 1°, § 1°, da LC 10112000. e. 
nnalmente, o art. 70, 11, da Lei 9.069195. 

Aduzlu que, a seu -· houve açao voluntária e 
negligente do gestor municipal ao reduzir a loarila sem qualquer 
espécie de motivaçlío técnica, o queferiuoe IW\S. 186 e 187, do 
Código Civil. 

Afirmou que o art. 9", § 3", da Lei 8.887195, bem 
como o art. 70, 11, da Lei 9.069195, foram 'lfolados, porquanto 

, antes da posae do gestor municipal o valor de R$ 1,20 (~n real 
e vinte centavos) estava vigorando haWI17 meses. Ademais, a 
Lei 9.069/96 assegura à empre&a o direito de revisão de tarifa a 
cada 12 meses. nao havendo nada que justiflca55e a alteraç.to 
do valor ftxadO. 

Asseverou que a reduçlo do valor 'foi meramente 
com fins eleltorelnos, oom o esoopo de cumprir Lrna promessa 
de campanha, atentando oontra a administração pública e a 
segurança jurídica dos oontratos' (stc), nAo tendo o Munlcfplo 

apresentado ' qualquer argumento ou documento técnico que 
justifica55e a lna~vel atitude do Sr. Prefeito Muricipal em 
reduzir a lartfa apenas 11 dias após ter tomado posse· (sJc). 

Argumentou que a violação ao art. 249, § 2", do CPC 
. adYelo do julgamento do mértlo da quiiSIAo pelo Tribunal em 

sede de apelação, o que somente seria possível se a causa 
tivesse sido julgada em lavor da recon-enle. 

Ao Anal. após longo arrazoado acerca da 
responsabilidade da admintsttaçao na reduç.to do valor 
tarifário, requereu a reforma do acórdão para julgar procedente 
o pedido de indenizaçio a o ressarcimenlo de R$ 285.704,59. 
ou a deaetaçlío de rúdade dos julgamentos da Câmara 
Única, da sentença de primeiro grau e o retomo dos autos ao 
Juizo de origem. 

O recorrido não ofertou contra-razões, oonsoaote 
certldAo de na. 286. 

E o relatório. 

Examino os pressupostos de admi$sibilidade. 

O rBClnO é cabivel, em tese. pois a causa foi 
decidida em última instjncia pela Corte Estadual de Justiça. 
Ademais, o Recurso Especial interposto encontra previsão no 
art. 105, inciso 11 1, al lnaa ·c· da ConsUtulçlío Federal de 1988. 

Presentes a legitimidade e o Interesse da Recorrente, 
porquanto se Insurge oontte Acórdão oonltárto A sua pretensão. 

Atendido o requisito da negularldade formai, pois a 
peça recursal oont~ a flnlamentaÇI'io normaUva 
oonstltuclonal, a eiiPOalçlo dos laloe e do direito, bem como 6 
subsoita por advogada com procuração nos autos com 
podereS para aur nas instancias supertores (fls. 20). 

Quanto à lernpeslividade, llerilioo que o v. Ao6rdlo 
dos foi plblk:ado no ~rto Ollclal do Estado de 14110f.2008, 
com circulaçlío em 20110/2008, conaoante cer11dAo de ft. 255, e 

- o r8CIISO foi recabido e protoooizado em 04/1112008. úlllmo dia 
do prazo legal, portaoto, tempestivamente. 

O preparo foi efetuado reglAannenle, como 
demonstram os comprovantes as fts. 2811283. 

AAMca do creauastionamenlo. verifico oue os 
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dispositivos legais tidos como violados foram, ainda que 
Implicitamente. objeto de análise peta Câmara ÚniCa. 

Quanto ao seguimento. passo à análise. 

Inicialmente, em relaçao à suposta violação artigo s•. 
XXXVI, da Coosdtutçao Federal. observo que se trata de 
dlsposl•vo Coosd!UCior>al cuja c:ompetênda para apreciaçao é 
exclusiva do Supremo TriblM'31 Federal. A via adequada para 
análise e ]lAgamento seria o Recurso Extraoroinário, pois a 
ofensa à COnstitulçao, se ocorresse. sella renexa ou Indireta. 
Incidindo, In caso. a S<muea 636, do STF, verbis: 

"Não cabo rocurso extraordinário por rontrariedade 
ao princfplo constitl.donal da legalidade, quando a sua 
veriticaçao pressuponha rever a lnterll(eti!Çao dada a nonnas 
lntraconstitucionais pela dedsao recorrida". 

No tocante à alegada contrariedade à lei federal, 
argumentou a recorrente que os arts. 186 e 187 do Código Clv.l 
foram feridos, pois. a seu ver, a raduçAo da tarifa do transpone 
público causou dano aos cofres da emJ)(es3. 

Ocorre que o voto condutor do Exmo. Relator. Des. 
Honildo Amaral de Mello Castro. disseca satisfatoriamente a 
quest.$o, como se extrai do seguinte trecho: 

·as particularidades reinantes na hipótese sub 
examine. revelam que, no caso desles autos, a pretensão 
material da empresa apelante não meri!C8 acolhida. 
noladamenle pela a~ ~ ~ quanto ao nexo de 
causaftoade entre a redução do valor da tarifa e o suposto 

desequlibrio econOmloo do contrato que, segundo a rliCOrl'ente, 
resultou na ct1se financeira por ele alegada. Com efeito, a 
apelante justifica suas alegações, basicamente. nas 
declarações de imposto de renda de f. 32134 e nos 
demonstrativos financeiros de f. 35 a 110, que conquanto 
revelem balanço negatlvo da empresa. nao comprovam 
suficientemente o alegado abalo financeiro capaz de justifocar o 
pagamenlo de indenízaçAo pelo Município de Macapa, a 1.111a 
porque nada acrescentam na alegação genérica de "dano• eis 
que nao descrevem, especifiCamente. os prejuizos decorrentes 
da redução do preço da tarifa, já que para tanto neoassárlo se 
faz estudo detalhaGo ca movlmentaçllo de passageiros, dos 
custos da empresa etc. a duas, porque sao documentos 
produzidos de forma unilateral pela empresa apelante. que 
apesar de pouco contestados pelo Municlplo nao revelam de 
forma lnsoftsm~vel o alegado na pedçao lnldal. t: certo que o 
Municlplo n&o Impugnou objetivamente o valor da indenlzaçao 
pretendido pelo apelante . R$ 285.704,59 (duzentos e oitenta e 
dnco ml. setecen~ e quatro reais e dnqúenta e nove 
centavos) •• entretanto, a presunçao de veracidade dos fatos 
narrados na inicial, que emerge da nao Impugnação especifica 
do réu, é relativa e cede ante as provas e circunstancias 
particulares dos 8U1os que nao revelam a origem do valor da 
ondenízaçao, embora a apelante tenha afirmado Que foi avferido 
através de estudos técnicos, nao juntados aos autos". 

Dessa fonna. em detida anál se do acórdão recorrido 
e minuciosa leitl.fll das razões recursais. infete-se que restou 
oonfinnada a inocorrência do dano alegado e. portanto. 
Improcedente a arormaçao de desrespei10 aos supracitados 
artigos do Código Civil. 

No 1ocan1e à argvmentaçAo de lnobservanda dos 
artigos 9", 3". 4° e 29, da lei 8.987/95, art 1°, § 1•. da LC 
10112000, e art. 70. 11, da lei 9.069/95, verifico que. em 
verdade, a peça recursal !A<>-SOfTlente repetiu os mesmos 
fundamentos do recurso de apelaçao. não apontando a 
chamada •queslão federal", até porque o argumento de que a 
empresa sofreu danos com a alteta<;ao no valor da tarifa não foi 
comprovado nos autos, como retroef\rmado. 

Nesse senido: 

'PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. 
PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE 
COlETIVO. ARTS. 37, CAPUT E § 6" E 175, PARÁGRAFO 
ÚNICO. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 14, § 7" DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEIS 8866193, 8987195 E 
10.453194. TARIFAS DEFICITÁRIAS. INE.XIS~NCIA DE 
DIREITO À INDENIZAÇÃO. AUSt:NCIA DE' IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 
283 DO STF. 1. A ausência de lmpugnaçAo dos fundamentos 
do ac6rdao recorrido, os quais sao suficientes para manté-lo, 
enseja o náo<onhecimento do recurso, Incidindo. mutaUs 
mutandis, o enunciado da Súmula 283 do STF. 2. In casu. as 
razOes reoJrSaís revelam a auséncia de lmpugnaçao da 
questão relativa à ausência de especificação dos parâmetros 
para a aferiç;lo dos prejuizos Impostos pela Administração 
Publica, em razlo da lnadequaç!o dos valores das tarifas de 
transpor1a coleUvo de passageiros, ensejadares de 
desequillbrlo ocooOmico-financelro do contrato, fundamenlo no 
qual se baseou o Toounal local para não reconhecer o dlroilo 
ao ressarclmenlo pretendido pelas empresas "permissionárias•. 
ora Recorrentes. o:>nsoante se Infere de exceno do voto 
condutor do acOrdao recorrido, verbis: ( ... ) O detido exame dos 
autos levou·me à conclusao de que, no caso dos autos, nao 
ass1ste às apelantes o direito ao ressarCimento pelos prejulzos 
que alega terem suportado, devido à lmposlçao de tar1fas 
Inadequadas pelo Poder Público, o que nao contraria, aqui, o 
disposto no art. 37 da Constituição Federal, art 14, §7• da 
Cons~tução Estadual e leis 6666193 e 10.453194. A uma. 
porque apesar de as apelantes alegarom na exondial a 
existência de Jl(ejufzos com os valores das tarifas de transporte 
coletrvo de passageiros, Impostos pela Administra<;ao Pública, 
nao esp8Cificaram de forma clara e objeUva os parâmetros para 
a avenguaçao desses prejuizos, contentando-se em afirmar de 
rorrna gen6rica que os valores praUcados pelo Poder Público 
acarretaram o desequVfbrlo econOmloo-financeiro contratual 
Na verdade. sequer há podido certo de inderüaçAo.( ... )A mim, 

data vania, nao mo parece juridicamente sustentável o 
procedimento das apelantes de aceitarem as tarifas, que 
alegam terem sido defasadas desde 1996, sem qualquer 
manfestaçllo expressa delnconforml$mo, para depois virem ao 
Judiciário alegando prejulzos que sequer comprovaram com a 
ifllcial. ( ... ) Observe-se, ftnalmenle. como bem colocado pela 
municipalidade ré, que as apelantes •nunca estiveram 
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obrigadas a presl8r o slliVIço" a elas delegado, pelo que. se 
fosso real o alegado prejufzo. fawltado lhes seria. a qualquer 
momento. denU"'ciar a pennlssao, o que. contudo, nao ocorreu. 
afirmando também a mencionada requerida que •seqver 
re<:lamaçAo administrativa foi direcionada ao Munlclplo ou à . 
BHTRANS, .-te sentido" ( ... ). (sic, f. 665). Assim sendo, não 
tendo as apeiantes apontado com precisao em que consistiram 
os Jl(ejulzos alegados e tendo em vista a falta de manifestaç3o 
lixpressa, perante a Administraçao Pública, de Inconformismo 
com as tarifas fixadas. ensejando sua tácita aceitação delas. 
por tanto tempo, Impõe-se, rogata vania, a Improcedência dos 
pedidos constantes da exordlaJ. ( ... ) Ouanlos aos relalór1os e · 
plenihas cotacklnadas à$ f. 57 e seguintes, nao se prestam, 
por si s6, para pleitear valores que seriam, em tese devldo6 
pelo Poder Público em de<:orrênda de utilização de 1.111 rateio. 
provocando, segundo as apelantes, o desequlllbrlo econômico
financeiro do contraio, VIsto quo Incumbia às .au1oras, ora 
recorrentes. já na Inicial, demonstrarem os prcjulzos 
suportados em razão do custo admitido pelo DER para os 
serviços de transporte ( .. ) 3. AIJ argumentandum tantum. ainda 
que utrapassado o óbice ao conhecJmonto do rerurso especial 
erigido pela Súmula 283/STF, a pretensao recursal nao 
encontra respaldo na hodierna Jurisprudência desta Corte, no 
sentido de que a Perrnlssao, oulorgada anles do advento da 
Coostitliçllo Fedoral de 1988, nao enseja possibiidade de 
revisao de preço das tarifas. pnllk::8 s6 autorizada para as 
concessões. Precedenles do ST J: REsp 886.925/MG, OJ 
2t .11.2007; REsp 686.601/MG. OJ 07.08.2006; REsp 
443.79&'MG, DJ 03.11.2003: e REsp 400.007/MG, DJ 
07.04.2003. ~ . Agravo Regimental desprovido". 

(AgRg no REsp 818.745/MG, Rei. Mlnstro LUIZ 
FUX. PRIMEIRA TURMA, )ligado em 02/1212006, DJe 
15112/2008) 

Nesse mesmo sentido: 

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
MA~RIA QUE CONTÉM REEXAME DE PROVA· SÚMULA NO 
07/ST J. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL • 
SÚMULA NO 05/STJ. MATÉRIA DE CUNHO 
CONSmUCIONAL EXAMINADA NO TRIBUNAL "A QUO". 
IMPOSSI61UDADE DE APRECIAÇÃO DO APELO 
EXCEPCIONAL. 1. Agravo Regimental contra dedsao que 
negou seguimento ao rewrso especial Intentado pela parte 
agravante. 2. Acórdão a quo que julgOu Improcedente ação no 
Intuito de obter lndenlzaçllo por prejulzos decorrentes de tarifas 
deftcitMas impostas ao setor do transporte coletivo, 
causadoras do desequilibrio econômico-financeiro do ajuste 
firmado por ocasião da permissão. 3. Demonstrado, de rr.V<io 
evidente, que a procedblçia do pedido está r'oj)orosameole 
vinculada ao exame das provas depcsiiadas nos autos e à 
lnterpretaçao de cláusula contratual, conforme pode se 
constatar nas razOes desenvolvidas no Acórdão impugnado e 
na r. sentença. 4. Em sede de re<:urso especial, como é 
elementarmente sabido, nAo há campo para se revisar 
enlendimento de segundo grau assentado em prova e em 
an~fise de lnterpretaçao de cláusula de conlratos celebrados, 
haja vista que a mtssao de tal reano é apenas, lJ'llllcar a 
aplicaçao do direito lederal. conforme est~ sedimentado nas 
Súmulas n"S 5 e 7. desta Colooda Casa Julgadora, 
respectivamente: ·a simples lnterpretaçao de dáusula 
tontralual n&o enaeja recurso especial" e •a pretensao de 
simples reexame de prova não enaeja recurso especiar. 5. 
Tem-se por Impossível o exame da recurso especial quando a 
deci&ao atacada basilou-se. corno fundamento central. em 
maléria de CUlho eminentemente constitucional. 6. Agavo 
reglmental lmprovido" . 

(AgRg no REsp 327 .212/MG, Rei. Ministro JOSÉ 
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2001. DJ 
22/1012001 p. 277) 

Por fim. acerca da alegaçao do violação eo art. 249, § 

2°. do CPC. melhor sorte nao teve a recorrente. Ocorre que, 
como 5edlmentado na jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, quando nao houver prejulzo a parte pode o Tribunal 
analisar a questAo em pauta, objetivando, com Isso, a 
economia processual. Assim a Câmara Única procedeu. Nesse 
senüdo, entendo pertinente a cotaçao do seguinte 
posicionamento da Cone Superior. 

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL 
REABERTURA DE PRAZO PARA EMBARGOS DO DEVEDOR 
AUS~NCIA DE PREJUIZO. INEXIST~NCIA DE NULIDADE. 
AUSt:NCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DOS ARTS. 
187, E 249. § 2.•, 00 CSOC .... omlssis ... 4. Não obstante prazo 
peremptório, ainda asslm o Juizo da execução o prorrogou, 
Cl1endo sltuaçào processual desprovida de previsao legal. e, 
por ronsegulnle, fazendo axsurglr a necessidade de integração 
leglslaUva mediante a aplicaçao dos arts. 187, e 249, § 2", do 
CPC. segundo os quais o JW. hevendo mo11vo justificado, 
poderé exceder, por Igual tempo, o prazo legal para a prática 
de determinado ato. bem assim que nao será detetminada a 
nulidade do ato quando n&o houver prejufzo à 
parte .... omlssls ... 6. RaUo essendl do artigo 163. do CPC, que 
vada que a parte sofra prejufzo por obstáculo judicial". 

(REsp 7t3.507/PR, Rlll . Mlnlslro LUIZ FUX, 
PRIMEIRA TURMA. julgado em 12112/2006, OJ 15102/2007 p. 
214) 

COnvém ressaltar que o Recurso Especial tem por 
flnalidade a unifiC3çllo e correta inlerpretação da matéria 
lnfraconsbtudonal, nao sendo cabfvel para o reexame das 
provas. pois é conferido às lnstêndas ordinárias o papel de 
análise probatMa. Assim, se a Corte de Justiça adentrou na 
análise de prova para essa aflflt'lação, veda-se a reapreciaçâo 
do conjunto probatório, anle o Enunciado da Súmula n.• 07-
STJ, consoante remansosa jurisprudência. verbis: 

"Pretei)Sllo de sunples reexame de prova não en~a 
recurso especial". 

Com esses fundamentos. NEGO SEGUIMENTO ao 
RECURSO ESPECIAL. 

Publ~se. 
lntimem·se. 

(a) Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
VICE-PRESIDENTE 00 T.IAP 
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N° ún\co da Jus11ça· 0027502·72.2008.8.03 0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte,Aulora. MARCIO PANTOJA PACHECO 
Parte' Ré· CEA • COMPANHIA DE ElETRICIDADE DO 
AMAPA 
Advogado LUIZ OTAVIO MACHADO DE SOUZA -1519AP 
Sentença: 111 - DISPOSITIVO 
Pelo exposto. e ludo mais que consta dos autos JULGO 
PROCEDENTES os pedidos do aulor para 1) rever as faturas 
vencidas em 2311012006 e 24/01/2007. para os valores 
respectivos de RS 182.49(cento e Ollent e do1s reais e quarenta 
e nove centavos) e RS129,77(cenlo e vinte e nove reiBs e 
setenta e sete centavos ). por conseguinle ter~ a ré a 
obrigação de restrtuir ao autor os valores de RS RS 
368.98(trezentos e o1tenta e o~o reaiS e noventa e oito 
centavos) e RS 137,62(cento e tnnta e sete reais e sessenta e 
dois centavo!). em dobro. Referidos valores dever~o ser 
corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a contar da 
propositura da açAo e acrescidas de Juros legais de mora de 
1% ao mês a contar da citaçao, 2) condel\ar a ré ao 
pagamento de indcnizaçao por danos morais. n<) ~~!Qr de RS 
2.000,00(dois mil rea1s). deverl(j~ ~i;\e valor ser corrigido 
monetariamente pelo !!'!P::iiãGE, e acrescido de 1uros legais 
de mora de ; % ao mês. ambos a contar da prolação desta 
sent&nça. 
Sem custas e honor~rios advocallc1os. 
Dou por extinto o feilo. c~ vi do art 269,1 do CPC 
P. R. I 
Após o tran!ltO em julgado, prossiga·se na forma do an. 475-J 
do CPC. 

NO único da JuSIIÇa. OOt 1382·85.2007.8 03 0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte Autora. JOSIÔ VALENTE DOS SANTOS 
Advogado· JO!IO SOARES DE ALMEIDA· 2~AP 
Parte: Ré: TOTAL FRIO • REFRIGERAÇÃO & AUTOMAÇÃO 
LTDA 
Despaclto/Dec1sao. Manifeste-se o credor esclarecendo sobre 
o C9ffipareamento em juizo de PEDRO RAIMUNDO 
RODRIGUES FEIO e sua vinculaçao aos autos. uma vez que 
nào Consta audiêncía da fase 111strut6ria em que tal pessoa 
lenhà comparecido. 
Concedo o prazo de cinco (5) dias, findos quais. não havendo 
manifestação, o feito se r~ exlinto nos lermos do art. 53, § 4° 
da Lei 9.099/95. 

I 

N° único da J~stlça: 0028792-59.2007.8,03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: PETRUS SOARES AZEVt:DO 
Advogado: MYLENE LAGES MENDES· t386AP 
Parte Ré: BANCO ABN 1\MRO REAL S/ A 
Advogado: GILFER LOPES FERNANDES · 1353AP 
Sentença: Considerando que a divida lol quilada, EXTINGO a 
execuçao, tal como prevê o art1go 794. I do CPC. 
lntKYiem·se 

Após, arquive·se independente de lrànslto em jUlgado em face 
dos principias da 1nfonnahdade e celeridade. orientadores dos 
Juizados Especiais 

NO único da Jusllça: 0022904·75.2008.8 03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Aulora. CLEIDISON RAMOS OLNEIRA 
Advogado: JORGE ANAICE • 540AP 
Parte. Ré: BRADESCO SEGUROS 
Advogado CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO • 
916AP 
Senlonça Em face da manifestação da devedora, expeya·se 
alvari de levantamento do valor transferido na n 72 em favor 
do credor. inlimando·o a comparecer em juizo para o 
recebimento. 
E.XTI~GO a execuçao, tal como prevê o artigo 794, I do CPC. 

Intimem-se. 
Após: arqurve-se independente de trânsito em julgado em face 
dos princípios da informalidade e celeridade. orientadores dos 
Juizados Especiais. 

NO único da Justiça. 001 1501-75.2009 8.03 0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte' Autora· C E MIRO VIANA ASSUNCAO 
Parte Ré: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA · 
CAESA 
Oespacho/Declsao Defiro o pedido de antecipaçlo de tutela 
para petenninar que a Reclamada se abstenha de interromper 
o lorrjecimento de ~gua tra tada piira o Reclamante. até ultenor 
deter{"'inaçio deste Jufzo 
Escla.reço que a medida defenda nAo suspende a mora pelos 
ai rasos no pagamento. acaso se1a veririCBda sua regularidade 
lntinle-se a Reclall"ada por OfiCial de Planlào 
Designe·se aud1ênc.a de conciliação. 1nstruçao e julgamento. 
Post~rgo a análise da inversao do Onus da prova para a 
aud~ncia. 
Cite·,se e 1nlimem·se 

N° único da Justiça: 00tl50t·75 2009.8 03 0001 
RECLAMAÇÃO CfVEL • CONHECIMENTO 
Pane Autora: CEMIRO VIANA ASSUNCAO 
Advogado: JUAREZ GONÇALVES RIBEIRO· 609AP 
Pane Rê: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMN'A • 
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CAESA 
Agendamento de audiência: Audiéncla agendada para o dia 
06/05/2009 às 08:40 

N' único da Justiça: 0011507-82.2009.8.03.0001 
REClAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA DURVALINA PEREIRA BARBOSA 
Advogado: CARLOS NELSON PICANCO • 634AP 
Parte Ré: BANCO BMG S/A 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
30/0612009 às 08:00 

N' único da Justiça: 0024823-02.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Pane; Autora: RONAN ROLO DE ALMEIDA 
Parte

1 
Ré: BANCO FIA T 

Advogado: JOSt DOS SANTOS DE OLIVEIRA · 1170AP 
Oesp~cho/OecisAo : Com a vinda aos autos da informação. 
sejam as partes intimadas para se manifestarem no prazo 
CQmr.im de 5 dias. Após, venham-me os autos conclusos para 
sentença 

N' único da Justiça: 0010327-31 .2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARILZA CONCEIÇÃO TORRES 
Advogado: RALFE STENIO SUSSUARANA DE PAULA • 
1401AAP 
Parte Ré: JOSt AMANAJÁS DE ALMEIDA 
Agendamento de audiência: Aodlência agendada para o dia 
30106(2009 às 08:40 

N" ún.ico da Justiça. 0011528-58.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ClvEL ·CONHECIMENTO 
Pane' Autora: ORIVALDO NUNES CUNHA 
Advogado: ANA MARGARIDA MARQUES FASCIO 
1017AAP 
Parte Ré: FRANCISCO MAGALHAES DE M.JUNIOR 
Parte" Ré: ODERCI MADALENA DA SILVA SERRA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
03/0812009 és 08:1 o 
No ún'ico da Justiça: 0009220.83.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: PAULO EDSON DOS SANTOS PIRES 
Advogado: JOAO PAULO VAZ CAVALCANTE . 1 171AP 
Parte Ré: BANCO PINE S.A. 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA· 371 BAP 
Desp~cho/Decisão: Com razAo o peticionanta de fl. 93196. 
Assif11, t_orno sem efeito o despacho de fl. 92 e a certi!icação 
de transrto em julgado da sentença. 
Sig~m o~ autos para apreciação dos embargos de declaração 
pela MM. Juiza LIVIA SIMONE. 
l_ntlmem-se 

N" único da Justiça: 0023397-86.2007.8-03.0001 
REClAMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte Autora· JONATAS ALBUQUERQUE 
Advogado: JORGE ANAICE • 540AP 
Parte Ré: TÂNIA MARA REIS VOGADO 
Sentença: Nao foi promovico o regular andamento do 
processo, no prazo de trinta (30) dias, pelo interessado. 
Ante a inércia aqui constatada, outra aHernativa não há senão 
extrngu1r o processo. o que faço com supone no art. 267, 111, do 
CPC. 
Intimem-se. 

Após, arquive-se independente de tràns~o em julgado em face 
dos principies da Informalidade e celeridade, orientadores dos 
Juizados Especiais. 

N' unico da Justiça: 0023394-34.2007.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte' Autora: JONATAS ALBUQUERQUE 
Advogado: JORGE ANAICE • 540AP 
Parte Ré: TÂNIA MARA REIS VOGADO 
Sentença: Não foi promovido o regular andamento do 
processo. no prazo de trinta (30) dias. pela parte interessada. 
Ante a inércia aqui constatada. outra aHernativa não há senão 
extinguir o processo. o que faço com suporte no art. 267, 111. do 
CPC. 
Intimem-se. 

Após, arquive-se Independente de trânsito em julgado em face 
dos princípios da informalidade e celeridade, orientadores dos 
Juizados Especiais 

N' único da Justíça: 0016477-62.2008.8.03 0001 
REClAMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte Autora. EDESIO PIRES CORREA 
Advogado· MICHELA DA SILVA COSTA· 1049AP 
Parte Ré· BMC 
Senténça: Considerando que a divida foi qu~ada, EXTINGO a 
execução. tal como prevê o ar1igo 794, I do CPC. 
Intimem-se 

Após. arqurve-se Independente de trânsito em julgado em face 
dos princípios da informalidade e celeridade. orientadores dos 
Jurzados Especrais. 

N' único da Justiça: 0024264·45.2008.8.03.0001 
RECt,.AMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte, Autora: LOURDINEIA AMARAL DE PAULA 
Parte Ré: SAMSUNG ELETRONICA DAAMAZONIA LlDA 
Advogado: LANA PATRICIA MONTEIRO DE SOUZA 
1260AP 
Despacho/Decisão: Restitua-se para a devedora os valores 
transferidos via BACENJUD. 
Após, conclusos para utinção. 

N' único da Justiça: 0003033-59.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL · CONHECIMENTO 
Parte.Autora: CARLOS ALBERTO CORREA CHAVES 
Advoilado. JOÃO SOARES DE ALMEIDA· 254AP 
Sentença: Pelo exposto, e tudo mais que consta dos autos 
EXTINGO O FEITO, sem apreciação do mérito. em face da 
rnconjpeténcia absoluta do Juizo, o que faço com base no art. 
51 , II,CIC art. 8'. todos da Lei n' 9.099195. 
Sem custas e honorárros advocatlcros. 
p R. I. 
Após o trans~o em julgado, arquivem-se os autos. 

N' ünico da Justoça· 0024250-61.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA ANTONIA PEREIRA DA TRINDADE 
Advogado SANDRA REGINA MARTINS MACIEL 
ALCANTARA • 599AP 
Parte Ré: ATLANT?S • ASSOC. DE ASSIST. AOS SERV. 
PUB BRASIL 

( DIÁRIO OFICIAL) 

Sent~nça: NAo foi promovido o regular andamento do 
processo, no prazo da trinta (30) dias, contados desde o 
término da suspensao conCedida na audiência de 13111/2008. 
Ante a in6rcla aqui constatada. outra alternativa n~o há senão 
extinqutr o processo, o que faço com suporte no art. 267. 111, do 
CPC. 
lnti"1em-se. 

Após: arquive-se Independente de trAnsito em julgado em face 
dos prlnclplos da Informalidade e celeridade, orientadores dos 
Julza~os Especiais. 

N' único da Justiça: 0007814-90.2009 8.03.0001 
RECÇAMAÇÃO CiVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: MIGUEL NADIL VILHENA DE VILHENA 
Advogado: ORLANDO SOUTO VASCONCELOS ·1330AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
03108/2009 às 08:20 

t 

N" u~lco da Justiça: 0031223-32.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte, Autora: MARIO DE ALMEIDA DE SOUZA 
,A,dvogado: MANOEL RAIMUNDO LOPES DOS REIS 
j;66AP 
Parte. Ré: BANCO BIG 
Sentçnça: A parte requerente formulou pedido de desistência, 
nAo havendo como a Reclamada manifestar-se visto que nAo 
foi localizada no endereço constante dos autos. 
Diante do exposto. extingo o presente processo, sem 
julgamento do mérrto, nos termos do art. 267. inc. VIII. do 
CPC. 
Intime-se. 

Após, arquive-se Independente de trãns~o em julgado em face 
dos princípios da Informalidade e celeridade, orientadores dos 
Juizados Especiais. 

N' ún'ico da Justiça: 0007837-36.2009.8.03.0001 
REClAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: FERNANDA SOUSA DA SILVA 
Advoilado: JOSt WENCESLAU FERREIRA ROSA. 858AP 
Parte Ré: BRADESCO SEGUROS 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
03108_12009 às 08:30 

N' un'ico da Justiça: 0009968-a1.2009.8.03.0001 
RECt,.AMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte· Autora: MARINILDO JARDIM LOBA TO 
Advogado: CARLOS AUGUSTO PEREIRA JUNIOR· 742AP 
Parte, Ré: BANCO DO BRASIL S/A 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
03/08/2009 às 06:40 

N" unlco da Justiça: 0006528-50.2009.8.o3.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL · CONHECIMENTO 
Part&,Autora: BRUNO ABREU DE OLIVEIRA 
Parte Autora: EDIJAN ABREU DE OLIVEIRA 
Parte Autora: EDUA~DO ABREU DE OLIVEIRA 
Pane; Autora: JURANILDA MORAES DE ABREU 
!;'arte Autora: TASSIO ABREU DE OLIVEIRA 
Advogado: JOSt WENCESLAU FERREIRA ROSA· 858AP 
Pena Ré: BRADESCO SEGUROS 
Agendamento de aud~ncia: Aud~ncia agendada para o dia 
0310812009 às 09:00 

. N' único da Justiça. 0008048·72.2009.8.Q3.0001 
RECt:AMAÇÃO CIVEL · CONHECIMENTO 
Parte' Autora: ELOIN DOS SANTOS CRUZ 
l).dvogado: ELIAS SALVIANO FARIAS • 400AP 
Parte Ré: ESTACON ENGENHARIAS/A 
Agendamento de audiência: Audiência agendada "para o dia 
04/0~/2009 às 08:1 O 

N' único da Justrça: 0011123·22.2009.8.03.0001 
RECfAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte· Autora: MOISES DOS ANJOS MACIEL 
Advogado: DENIZ CHAVES ALMEIDA. 856AP 
Parte Ré: PECULIO UNIAO • PREVIDENCIA PRIVADA 
Parte" Ré: SABEMI· PREVIDêNCIA PRIVADA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
30/06'12009 às 09:50 

N' únlco da Justiça: 0011143-13.2009.6.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora: VALDINETE FERREIRA SOUZA DOS SANTOS 
Advogado: CLEIDE ROCHA DA COSTA • 434AP 
Parte" Ré: STEPHAN QUEIROZ PONTES 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
03108/2009 às 08:50 

N" ú(\ico da Justiça. 00212~·33.2008 .8 .03.0001 
RECtAMAÇÃO ClvEL · CONHECIMENTO 
Parte" Au1ora: FRANCINETE ALMEIDA ALVES COSTA 
Parte; Ré: MONACO MOTO CENTER 
Advogado: ALEXANDRE DUARTE DE LIMA· 1377AAP 
Pane· Ré: CONSORCIO NACIONAL HONDA 
Adve(lado: TATIELE AMORAS DE AZEVEDO · 1469AP 
Sentença: NAo foi promovido o regular ,andamento do 
processo, no prazo de trinta (30) dias, contados desde o 
término da suspensão concedida na audiência de 18/0212009. 
Ante a inércia aqui constatada. outra ahernativa não há senão 
extinguir o processo. o que faço com supone no art. 267 111 do 
CPC. ' ' 
Intimem-se. 

Após, arquive-se independente de transito em julgado em face 
dos principies da informalidade e celeridade. orientadores dos 
Juizados Especiais. 

N" único da Justiça: 0013027-14.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: EDIELZY SUELY COUTO DE SOUZA 
Advogado: MANOEL CARLOS PEREIRA SOUZA. 719AP 
Parte Ré: LEVY DIAS WANZELER JUNIOR 
Parte Ré: JAILSON DA SILVA BARBOSA 
Parte Ré: RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
04/08/2009 às 08:30 

N' único da Justíça: 0016280-10.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: ELANE SILVA BARBOSA 
Advogado: EDNICE PENHA DE OLIVEIRA • 892AP 
Parte. Ré: FACULDADE DE MACAPA. FAMA 
Advogado: KATlANE MARINHO CARVALHO -17710CE 
Despacho/Decisão: Trata-se de cumcrimento voluntãrio da 

sente;nça. sem que tenham havido atos execu16rios. 
Arquivem-se os autos. 

rt' ún.\co da Justiça: 0007291-76.2009.8.03.0001 
RECÇAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 

Pág. 41 

Parte Autora: BRUNA ROBERTA SALVADOR OLIVEIRA 
Parte Ré: ELEGANCE MODULADOS L TOA · ME 
OespachoiDeclsAo: Segundo normatização do Banco Central, 
a. su~tação de cheque nAo gera registro no CCF ou outras 
lnstitulçOes de proteção ao créd~o. pois se trata de exerclcio 
legal ·de dire~o. O beneficiário do cheque nestes casos. poderá 
prote~tar o cheque oo executá-lo judicialmente. 
Port311to. o fato de a reclamante ter sustado os cheques nao 
têm vinculação com eventual registro em bancos de proteçao 
do créd~o. 
Indefiro o pedido de antecipação de tutela. por não vislumbrar 
preenchidos seus requisitos legais. 
Designe-se audiência de concilfação. Instrução e julgamento. 
Cite-se e intimem-se. 

N' único da Justiça: 0007291·78.2009.8.03.0001 
RECt,AMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte, Autora: BRUNA ROBERTA SALVADOR OLIVEIRA 
Advogado: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA· 636AP 
Pane Ré: ELEGANCE MODULADOS L TOA • ME 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
06/0512009 às 10:00 

N' únko da Justiça: 0038395-25.2008.8.03.0001 

1 
~~Ct,AMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte Autora: ELIZEU LIMA DOS REIS 

: .A.dvoilado: GILMAR SANTA ROSA BARBOSA· 628AP 
parte, Ré: GELSEIA MARIA RODRIGUES CHAGAS 
Agenpamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
2810!íf2009 h 11:10 

N' ún'ico da Justiça: 0029642-16.2007.8.03.0001 
REC(AMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte. Autora: CARLOS ALBERTO PEREIRA GOES 
Advogado: DENIZ CHAVES ALMEIDA· 856AP 
Parte" Ré: ASPBRAS • PROASP 
Sentença: Considerando que a divida foi quitada, EXTINGO a 
execução, tal como prevê o artigo 794. I do CPC. 
Intimem-se. 

Após, arquive-se independente de transito em julgado em face 
dos princípios da Informalidade e celeridade. orientadores dos 
Ju~9os Especiais. 

·' N' ú~ico da Justlç;~ : 0021852·78.2007.8.03.0001 
RECÇAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte;Autora: UBIRATAN DA SILVA PICANCO 
Advogado: ORLANDO SOUTO VASCONCELOS · 1330AP 
Parte' Ré: C E A • COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPA 
Advogado: RODRIGO BARBOSA DE AZEVEDO • 894AP 
Parte: Ré: OTONIEL AMORAS DE ARAÚJO 
Sent4nça: 111 - DISPOSITIVO 
Petp j!xposto, e tudo mais que consta dos autos. ACOLHO a 
prelin)inar de incompetência absoluta do Juizo suscitada pela 
ré, Companhia de Eletricidade do Amapá, declarando com 
base"no art. 114, VI da CF/88, a competência da Justiça do 
Trab41ho por:> julgor o c:~usa . 

Extingo o feito sem apreciação do mér~o. ex vi do art. 267. IV 
do CPC cJc art. 51 , 11 da Lei n• 9.099195. 
sem; custas e honorários advocaticios. 
P.R.I. 
Após o transito em julgado, arquive-se. 

N" único da Justiça: 0014092·15.2006.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte Autora: JOSEFA BARBOSA CAMELO 
Advogado: ANGELO SOTAO MONTEIRO· 4€0AP 
!;'arte: Ré: JOSé LINS BÃRBOSA 
Advogado: FERNANDO ANTONIO DE FARIAS AIRES • 
432AAP 
Parte Ré: ANTONIO SILVIO LACERDA 
Parte Ré: RAIMUNDA DIAS LACERDA 
Agendamento do audiência: Audiência agendada para o dia 
14/0512009 às 11 :25 · 

N' único da Justiça: 0018777-94.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parta Autora: JACtARA DA SILVA CORDEIRO 
Advogado: OLINTO JOSE DE OLIVEIRA AMORIM • 876AAP 
Parte Ré: FACULDADE DE IMCAPA ·FAMA 
Advogado: TAISA MARA MORAIS MENDONCA · 1067AP 
Sentença: UI - DISPOSITIVO 
Pelo ~xposto, e tudo mais que consta dos autos REJEITO as 
preliminares deduzidas pela r6, e no mérito HOMOLOGO a 
desistência da autora em relação ao pedido de condenação da 
ré a obrigação de entregar o diploma de conclusão do curso de 
bachárelado e licenciatura em C~ncias Sociais, e no demais, 
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a ré a 
pagar a autora. â titulo de indenização por danos morais, o 
valor"de RS 6.000,00(seis mil reais). Referido valor deverá ser 
atualizado pelo INPCIIBGE e acrescido de juros de mora a 
contar da prolação desta sentença. 
Dou por extinto o processo, nos termos do art. 269. I do CPC. 
Sem custas e honori rios advocatlcios. 
P.R. I. 
Fica a parte ré, desde logo intimada do prazo de quinze dias 
contados do transito em julgado, para efetuar o pagamento 
espontêneo da obrigação, sob pena de acréscimo de multa de 
10'/o,,ex vi do art. 475-J do CPC. 

N' ú~ico da Justiça: 0031717-28.2007.8.03.0001 
REClAMAÇÃO CIVEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora: REGIANE ALVES PANFILHO 
Advogado: ANDERSON CARLOS SILVEIRA SERRA • 
1276AP , 
Parte Ré: SUL AME RICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS · 91 9AP 
DespachoiOecislo: 2. Intime-se o devedor para. no prazo de 
quinze (15) dias, cumprir a condenação, pena de mutta de 
10%.; 

N' único da Justiça: 0025447-85.2007.8.03.0001 
REcti.AMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte\Au1ora: MIRACY MONTEIRO DE MORAIS 
Advogado: CLELIO ROBERTO DE OLIVEIRA MONTEIRO • 
513AP 
Parte Ré: ELIAS IMRTINS RIBEIRO DA SILVA 
Advogado: EIDE CARLA MACHADO DE OLIVEIRA 
FIGUEIRA · 1209AP 
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Despaeho/Oecisao: lnlime-se a autora a manifesur-se nos 
autos sobre as fotografoas JUntadas pelo executado, bem assim 
para que informe sobre o cumprimelllo do acordo. 

N' único da Justiça: 0008982~.2008.8.03 .0001 
RECLAMAÇÃO CivEL - CONHECIMENTO 
Parte Aut0111: ZINAIR PENE PINHEIRO RIBEIRO 
AdvoOado: VALOECI DE FREITAS FERREIRA- 560AP 
Parte Ré: BANCO HSBC BANI< BRASIL SA-SANCO 
MULTIPLO 
Advogado: JOÃO AM!:RICO NUNES DINIZ- 194AP 
Despacho/Oeclsao: M'nifestem-se u partes sobre o ollcio de 
fl. 55. em Cinco (5) dias. 
Após, nova conclullo. 

NO único da Justiça: 0002712-24.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE ADEMIL GOMES PEREIRA 
Advogado: · OCINEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA -
B272PA 
Parte: Ré: CAPEMI 
Advogado: AULO CAVO DE LACERDA MIRA- 923PA 
Sentença: 111 • DISPOSITIVO 
Pelo ~xPOIIO , e tudo mais que consta dos autos. REJEITO as 
prelln)lnares e prejudiciais de mérito argüidas pela ré. e no 
mérit9 JULGO PROCEDENTE EM PARTE oa pedidos da parte 
autora, par1 dedlrar extinto o contrato de pecülio com 
acidentes pessoais, dOYendo a r6 ae abater de deleontoa os 
valo,._ referente a tu~ ' CAPEMI- PREVIDI:NCIA' . 

Dou pot -extinto o prooesso. com julgamento do mérito, oom 
base no art. 269, inciso I do CPC. 
Sem custas e honor,rioa advocatlcios, 110$ lermos do art. 55 
daUE. 
Publique-se. Intime-se. 
~ o transito em julgado. arquive-se. 

NO Oníco da Justiça: 001688&-90.2008.8.03.0001 
RECI,AMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: EDSON SOUSAATAIDE 
AdvO!Iado: SEMI JOSE DAGHER- 896AP 
Parte: Ré: MANOEL RICARDO MONTEIRO MESQUITA 
Advogado: RAIMUNDO EVANDRO DE ALMEIDA 
SALVADOR JUNIOR- 839AP 
Sentença: 111 - DISPOSITIVO 
PELO EXPOSTO. e tudo mais que consta dos autos JULGO 
PARCIALMENE PROCEDENTE o pedido da parte aut0111, e 
condeno a parte r6 a pagar-lhe a titulo de lndeniZIIçio por 
dan~ materiais, o valor de R$1.670,00(hum mil, seiscentos e 
lllenta reata). devendo o mesmo ser ecrescldo de juros de 
mora: e atualizado a contar do OYento danoso (0510412007), 
conforme SOmulas n'43 e 54 do E. ST J. 
Dou por extinto o feito, com base no art. 269, I do CPC. 
Sem custas e honor6rlos advocatlcios. 
P.R.t. 

Fica :a parte r6, desde logo intimada. a pagar o valor da 
condeniiÇAo no prazo de 15 doas a contar do trlns~o em 
julgado. sob pene de ..:r•sclmo de multa de 1 Q% e execuç6o 
forÇI\la. conforme art. 475-J do CPC. 

NO Oníco da Justiça. 002n89-35.2008.8.03.0001 
RECI,AMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: DIZIONY FURTADO DA SILVA 
Parte R•: SUL AMéRICA 
Advogado: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS- 4534PA 
Sentença: 111 -DISPOSITIVO 
Pelo 'exposto. e tudo mais que conata dos autos JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial: ' 
Dou por extinto o le~o. ex vi do art. 269, I do CPC. 
Sem-custas e honorários. · 
P. R. t. 
Apói o transito em julgado, arquivem-se os autos. 

N' único da Justiça: 0019225-67.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: MAURO MAFRA RosARIO 
Advogado: MARIA DO SOCORRO DA CUNHA LIMA -
9853PA 
Parte R6: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS 
Sent'n~: Isto posto, com baae no art. 3", 4•, caput, e art. 5•, 
§1'. el. 'a'da lei n.• 8.174n4. e pelo livre conwncimento que 
formô. JULGO PROCEDENTE o pedido da pane IIUiora 
condenando 1 parte r6 ao pag.-nen10 de indenizaçio 
decolrente do seguro obrigatório OPVAT, no valor de R$ 
16.600,00 (dezessell mil. aeilcentoa e sela reais). IICteSc:ido 
de juros de mora de 1% a.m. a partir da citaçio, e correçlo 
monetária pelo IN PC/IBGE a contar da propositura da açao. 
Dou pot extinto o proceuo com julgamento do mérito, 
confolme art. 269, I do CPC. 
Publique-H. Regtstt.-se. lntlme-ae. 

Após o decurso do prazo IIK:UrNI. proaalga-se na forma do 
art. 47>J do CPC. 

NO úníco da Juatiça: 0012088-34.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CivEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: CECILIA LEMOS LAU 
Advogado: ORLANDO SOUTO VASCONCELOS - 1330AP 
Parte Re: BANCO REAL . 
Advogldo: EDILENE SANTOS ABREU - 1247AP 
Sentença: 111 - DISPOSITIVO 
Pelo exposto, e tudo mais que consta doa autos, JULGO 
IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. 
Sem custas e honor6rios advocatlcios. 
P. R. I. 
Após. atqulvem-se os auto1. 

N' llf\loo da Justiça: 0035295-96.2007.8.03.0001 
RECI:AMAÇÃO CivEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA MARCELA LAMONTAGNE LATTIES 
Advollado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS - 81SAP 
Parte. Ré: PECULID UNIAO 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA - 371BAP 
Despacho/Decilto: Rulo aasllta t executada pois, de lllto, 
aua intimaçlo H deu em perlodo do teeeiiSO forense, quandO 
os prazos e111vam IUIP'f!IOI. Portanto, a contagem p8lll o 
cumprimento volunt6rlo da senlença, iniciou-se em 7101109 e 
terminaria em 21/01/09, quando se deu o depóSto pela 
ea<:utada. 
Sendo assim, ind&Yida é a impoaiçlo ·da multa de 10% 
prevista no art. 47>J. do CPC. pois a devedora cumpriu oom a 
sentenca temDHlivamenlft 
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Desse 'modo, tendo havido cumprimento da sentença e nao 
havet'ldo lmpugnaçio aos c:ilculos, arquivem-se 01 autos. 
ln!Jmem-se. 

NO úníco da Justiça: 0027525-86.2006.8.03.0001 
RECt.AMAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO 
Parte; Autora: STELA MARA DE OLIVEIRA GATO TAVORA 
~: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS - 81SAP 
Part~ Re: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado: ADAIAH MARTINS RODRIGUES NETO -
8338MA 
Despacho/Decido: intime-se a parte executada para, 
querendo, oferter embargos no prazo de 15 dias. 

N•unlco da Justiça: 0009162-46.2009.8.03.0001 
RECLAMAçAO CivEL- CONHECIMENTO 
Parte.Aut0111: MARIA DE JESUS DA SILVA ALMEIDA SILVA 
Advogado: VICENTE MANOEL PEREIRA GOMES - 440AP 
Parte; R•: TR!:S COMERCIO DE PUBLICAÇÃO l TOA 
Agendamento da audl6ncla: Audl6ncia agendada pare o dia 
03/0812009 às 09:20 

2A. VAAA DE FAMILIA. ORFAOS E SUCESSOES DA COMo\RCA DE 
COMARCA DE MACN'Á 

RUA MANOEL EUOOXIO PERoiRA. SIW · ANEXO 00 F0RUM - CEP 

Pauta de Publlcaçlo - Atos Judiciais 

NO úníco da Ju.tiça: 0015734-52.2008.8.03.0001 
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C AUMENTOS E 
PARTILHA OE BENS 
Parte Autora: M. L. C. DOS S. R. 
Advogado: ROOIVALISACKSSON ALMEIDA.- 1014AP 
Pane R•: J. D. C. 
Advogado: JOSE AMARILO SAMPAIO- 4788CE 
Rotlnaa proçeuuall: Noa termos da Pottarill 01106, abro vista 
ao advogado da parti autora para se manifestar sobre cetlldlo 
den.n . 

NO úníco da Justiça: 0001671-47.1993.8.03.0001 
AUMENTOS PROVISIONAIS 
Parte Autora: R. A. DA S. 
Advogado: VALDECt DE FREITAS FERREIRA - 560AP 
Parte Ré: R. C. DA S. 
Despacho/Oedlio: Deliro o pedido formulado pelo 
Procurador. 
06-ae vllta pelo prbo legal. 

Fondo O IIIIZO, H111 manifeltaçio, retornem OI eutos ao 
arquivo. 

1 
N• úníco da Justiça: 002957~7.2008.8.03.0001 
AçAO REVISIONAL DE ALIMENTOS 
Palte Autora: J. G. DE S. V. 
Advogado: SAMEA SANTOS AMORAS- 1294AP 
Represenlln!JI Legal: I. DOS S. S. 
Parte Ré: P. S. OE S. V. 
Advogado: SEBASTIÃO DE NAZARE DA SILVA- 509AP 
Despacho/Oecilio: TratHe de açlo de RIYialONII de 
Alimentos prC)IIOSQ pelo pai tm delflvor de sua filha menor. 
1811111S1ntadl por IUI mh. objetivando 1 reduçlo da verba 
alinentar. O proc:esao tramMou i revelia da requerida. o que 
embasou a sentença de proced6ncia do pedido IniciaL 
Após a pubtk:açio da sentença, a requerida ajuiZou nova açio 
da Rlvlllo de Alinentoa, sob a alegiÇAo de que nao pode ser 
atingida pelos eleloa da sentença proterida nos auto$ que nlo 
participou, uma vez que nJo foi devidamente cilada doa termos 
daaçio. 
A autuaçio da nova açio foi cancallda e deten'ninada sua 
juntada neata• eutoa como petiçlo. A f. 46 conata a 
juatlficltiva do Sr. Oficial da JUI!iça. onde esclarece que outra 
peuoa foi citadl no lugar da ,..nsenllnte legal da parte r6, 
sendo que tal equivoco deu-se pela aernalhlnça das 
Cllld«fltical !laicas de ambaa. 

~ lnconleSUvel que a falha na c:itiiÇAo da reprasltltante legal 
da requerida afrontl o 1rt. 5•, L v. da CoMilulçio Faderal, e 6 
CIU.I de nulid8dt lblolutl, porque violoU OS princfpios 
balltlm do proc:euo quall sejarn: o c:onlnlditório e a aflllllll 
defeaa, no sentido de que nao lle foi concedida oportunidade 
de compor a lelaçio procat~UII. quef para apresentar defesa. 
quer para produzir provas. A llf'Vidlde da situaçao exige a 
dedaraçio de nuldade de todoa os 8101 pr1lliCadol a partir da 
citaçio lnvtlida, conaoenee majorüria corrente doutrinllrte dos 
Tribunall S~-
A nulidadllbeoluta, por sua vez, pode ser conhecida de ollclo 
e em qualquer a.mpo ou greu de jurisdiçlo. dalda que • 
sentença nlo M encontre trenlilada em julgado segundo • 
previsto do partgrafo ~nloo do art. 245 do CPC. ~ o caso dos 
lutos. 
Forte n11aea fundamentos, e com base noa postulados dos 
princlpios d1 economia prooeasual, do devido prooeuo legal, 
da lnatrumentllldade da lorma. da ef.tlvidade do processo e 
do principio do conltedkório e da ampla deteM, declaro, na 
forme dos arts. 245 e 249 do CPC, a nulidade de todos oaatoa 
pratic:ados no prooeaso a partir da ci1açio da requerida na 
peiiSOa de aua replliSintanlelegal. 
Por illo, restabeleço a pendo 1lirnenticia estipulada no 
proceuo n. 2446012007. e dele!mlno 1 1'800'18Çio da citaçio 
da patle rt para os tarmoa .da preaenta açio. 
Intimam-se. 
Ci6nciaao M. P. 
Oficie-se ao 61glo ~or do autor, caso necesNrio. 

N" úníco da Justiça: 0035557-12.2008.8.03.0001 
PEDIDO DE ALVARA JUDICIAL 
Parte Autora: E. ~S. L M. 
Patle Autora: L. M. DA S. 
Patle Autola: M. DA. S. M. 
Patle Au1ora: M. DA. S. M. 
Advogado: TIAGO STAUOT WAGNER - 1234AAP 
Parte Autora: A. M. DA S. M. 
Advogado: CESAR FARIAS DA. ROSA - 1462MP 
Oespacho/Oecls.lo: Manílelle-ae a parte autora sobre o teor do 
documento de 1.94. 

N' ~nico da Justiça: 0007449-36.2009.&.03.0001 
ALVARÁ. JUDICIAL 
Parte Autora: E. P. S. 
Parte Autora: M. C. P. S. 
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Advogado: SANDRA ELISIA DE SOUZA PELAES - 1192AP 
~ido: Sobre a resposta do banco de f. 19, 
man1fell•se o autor, em 05 (cinco) dias. 
ltntlme-se. 

N' único da Justiça: 0035267-31 .2007.8.03.0001 
AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE 
Parte Autora: J. F. N. 
Advogado: ALEX FABIANO SANTOS E SILVA- 592AP 
Parte Ré: E. G. N. 
Agendamento de audlénda: Aud~ncia egendada pera o dia 
0110912009 As 10:00 

NO úníco da Justiça: 0000252-93.2007.8.03.0001 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 
Parte Autora: R. R. S. 
Delensor Públíco: CARMEM VERONICA GATO DE MELO-
998BAP 
Representante legal: H. L. R. S. 
Parte R6: J. H. O. N. 
Advogl<lo: VIVALDO MACHADO DE ALMEIDA. - 3764PA 
Agendamento de audl6ncfa: Audiência '98ndllda p•a o dia 
0210912009 •• 09:00 

NO único da Justiça: 002941 >26.2007.8.03.0001 
AÇÃO DE AUMENTOS 
Parte Autora: L. C. B. 
Advogado: FREDERICO SOUZA DE CASTRO - 1222AP 
Representante Legal: J. C. S. 
Parta Ré: J. DE O. B. 
Advogado: KAREN DANIELLE TOMé DA SILVA SILVA -
1542AP 
Parte Ré: M. V. P. B. 
Agendamento de audléncia: Auditncia agendada para o dia 
1210512009 •s 11:00 

NO úníco da Justiça: 0002837-55.2009.8.03.0001 
AÇÃO DE ALIMENTOS 
Parte Autora: B. M. P. DO R. 
Advogado: PATRICIA SOCORRO SANTOS OE OLIVEIRA-
959AP 
Parte Ré: E. DA S. D. 
Representante legal: U. P. DE P. 
Agendamento de audl6ncia: Audl6ncfa agendada para o dia 
1210512009 ia I 0:30 

NO uníco da Justiça: 00404~28.2008 .8.03.0001 
ALIMENTOS 
Parte Autora: T. S. S. 
Advogado: CINTIA RAMALHO LOUBACK - 110237MG 
Parte Ré: A. ~ C. S. 
Repleaentanta legal: A. P. S. 
Agendamento de audiêncie: Alldi6ncia agendada para o dia 
1210512009 •• 10:00 

N• único da Ju$tiça: 0033158-40.2008.8.03.0001 
AÇÃO DE AUMENTOS 
Parte Autora: L O. 8 . T. 8. 
Adv<>Qido: FREDERICO SOUZA DE CASTRO - 1222AP 
Patle Ré: O. S. 8. 
Repreaen1ante Legal: s. J. e. T. e. 
Agendamento de audiencfa: Auditncia agendada para o dia 
0310912009 .. 09:00 

NO Onlco da Justiça: 0027824-92.2008.8.03.0001 
AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAl liTIGIOSA CJC P;\RTILHA 
DE BENS 
Parte Autora: R. S. DA S. 
Advogado: AI'.ORD DE MATOS PINTO- 1 131AP 
Parte R•: G. S. DA S. 
Advogado: ALEXAI«>RE DUARTE OE LIMA- 13nMP 
Deapac:ho/Declllo: Apreciarei o pedido de f. 128-129 na 
ludiêncil )i dHignada para o próximo dia 07. 

NO único da Ju1tiça: 004074&-23.2006.8.03.0001 
ALIW:NTOS 
Palte Autora: O. R. DA S. L. 
Parte Autola: S. DA S. L 
Advogado: CARMEM VERONICA GATO DE MELO -
998BAP 

• Parte Ré: J. A. P. l . 
· Representante legal: M. R. S. DA S. L. 

Agendamento de audi6ncia: Audlénda agendada para o dia 
03.'0912009 .. 10:00 

NO único da Justiça: 002a&n~.2008.8.03.0001 
AÇÃO DE ALIMENTOS 
Parta Autora: S. DOS S. D. 
Advogado: RUZO DE JESUS PONTES DA SILVA -1019AP 
Parte Ré: V. OE F. D. 
RapMintanla Lagal: M. O. DOS S. G. 
Agancl-to de audiência: Audi6ncia agendlda para o dia 
I 310512009 *' 09:00 

NO único da Ju1tiça: 002&en~.2008.8.03 .0001 
AÇÃO DE ALIMENTOS • 
Parte Autora: S. DOS S. D. 
Advogl<lo: RUZO DE JESUS PONTES DA SILVA - 1019AP 
Parte R6: V. DE F. D. 
Representante Ligai: M. O. DOS S. G. 
Agendamento de audléncia: Audiência agendada para o dia 
0610512009 •• 11 :00 

N' úníco da Justiça: 0013616-06.2008.8.03.0001 
AÇÃO DE ALIMENTOS 
Parte Autora: R. L. A. DE S. F. 
Advogado: JOAQUIM RAIWNDO GIBSON MACHADO -
1332AP 
P1rte R6: O. C. F. 
Agendamento de audiência: Audi6ncil agendada para o dia 
0610912009 .. 09:00 

EDITAL DE CITAÇÃO- PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

Prazo: 30 dill 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

Processo N0:0009878-73.2009.8.03.0001 - AçAO DE 
DIVÓRCIO DIRETO 



Maca á 20.04.2009 

Parte Autora: M. L A. DA S. 
Advogado : R. S. DE A. - 402AP 
Parte Autora: M. L. A. DA S. 
Advogado : R. S. DE A. - 402AP 

Parte"Ré : F. R. DA S. 
Parte R~ : F. R. DA S. 

CitaçAo da parte ré, que &e encontra atualmente em 
lugar incerto e nlo sabido, para os termos da presente açlo e, 
querendo. contestar O(s) pedidO(s). no prazo de 15 (quinze) 
dias, com a advertência de que. se nJo o lzer, presumir-se-Ao 
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 319 do 
CPC). 

INFORMAÇ0ES COMPLEMENTARES 

Réu:: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 

SEDE DO JUizO: 2A. VARA DE FAIIIIUA, ORFAOS E 
SUCESSOES da Comarca de MACAPA, Fórum de MACAPA, 
silo à RUA MANOEL EUDóXIO PEREIRA. 5JNO- ANEXO DO 
FÓRUM - CEP 68.906-450 

MACAPÁ, 06 de abril de 2009 

(a) ELIANA NUNES DO NASCIMENTO PINGARILHO 
Juiz(&) de Direito 

NO ~nlco da Justiça: 0021927-83.2008.8.03.0001 
GUARDA E RESPONSABIUDADE 
Parte Autora: "A. DA S. 
Parte Autora: L F. R. 
Advogado: EDWARD SANTOS JUAREZ- 509AP 
Parte Ré: A. C. B. 
Parte Ré: J. DE C. F. S. 
Sentença: Ex posilis, com suporte no artigo 33 e parãgrafo5 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dilnte do artigo 330, 1 
do CPC, julgo procedente o peddo formulado na inicial para 
conceder aos autores a guarda e responaabilidade do menor 
A. F. B., naiCido em 0111112003. Dou por resolvido o Pf"OC8AO 
na forma do artigo 269, I do CPC. 
Expeça-se o respectivo Termo de Compromiaso de Guarda 
em nome dos requerentes. 
Custas satisfeitas (fl . 16). 
Publique-se. Registre-se etetronlcamente. lntimem-se. 
Tr~nsito em julgado por precludo lógica. 
Cumprida a sentença, <16-se baixa e arquive-se. 

NO único da Justiça; 0011165-71 .2009.8.03.0001 
INVENTARIO E PARTILHA 
P1rte Autora: A. M. DE P. P. B. 
Parte Autora: F. P. DA S. 
Parte Autora: G. DE P. P. 
Parte Autora: G. DE P. P. 
Parta Autora: M. DA C. DE P. P. DA S. 
Advogado: ADELMO CAXIAS DE SOUZA- 186AP 
Oespacho/OeciaAo: Nomeio Inventariante o primeiro 
requerente GIL DE PAULA PINHEIRO, mediante a lavratura do 
respectivo termo. · 

Venham as prme~as declaraç6es, obedecidas as exigências. 
do art. 993 do Código de Processo Civil. 

Após, citem-se os interessados (art. 999, CPC). 

NO único da Justiça: 002901~.2008.8.03.0001 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Parte Autora: C. M. R. 
Parte Autora: R. M. R. 
Advogado: VERA DE JESUS PINHEIRO· 65AP 
Parte Ré: J. R. DA S. R. 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS - 400AP 
Representante Legal: F. M. P. . 
OespachO/Oeclsao: Expeça-se o alvaré de levantamento em 
nome da procuradora da autora corno requerido às f. 54. 
Após, manifeste-se o executado sobre o teor da petição de f. 
53154. 

NO único da Justiça: 0007842·34.2004.8.03.0001 
EXECUCAO DE ALIMENTOS-INCIDENTAL 
Parte Autora: G. M. DA S. 
Advogado: LUCIANA UCHOA ESTEVE$- 1145AP 
Respons~vel: F. M. DA C. 
Parte Re· J. O. DA S. 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO - 99999AP 
Sentença: Ante o exposto. DECLARO extinto o processo sem 
a resolução do mér~o e assim decido com suporte no art. 267, 
111. § 1", do Código de Processo Civil. 
Isento de custas. Sem honorérios advocatícios. 
Publique-se Registre-se eletronicamente. Intimem-se. 
Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

NO único da Justiça: 0010624-38.2009.8.03.0001 
ALVARA JUDICIAL 
Parte Autora: C. M. P. M. T. 
P3rte Autora: R. M. T. 
Parte Autora: R. M. M. T. 
Parte Autora: R. M. T. 
Advogado: TIAGO STAUDT WAGNER - 1234AAP 
Oespacho/Oecisao: Emende-se o autor a iniclal para juntar aos 

· autos a Certidão de BenenfiCiárlos à Pen~o por Morte do "de 
cujus·. 

N" único da Justiça: 0010664-20.2009.8.03.0001 
ALVARÁ JUDICIAL 
Parte Autora: E. M. DO N. DOS S. 
Advogado: ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE 
586AP 
Despacho/Decisao: Facuno à autora emendar a inicial para, no 
prazo de 10 (dez) dias, juntar aos &lAos a Certidlo de 
Benenfoeiários i PensAo por Morte do "de cujus" RAIMUNDO 
RIBEIRO DOS SANTOS. 

NO único da Justiça: 0027076-60.2008.8.03.0001 
ALVARA JUDICIAL 
Parte Autora: R. N. M. T. 
Advogado: JOSE MARIA DA SILVA FILHO- 414AP 
Oespacho/Oecisiio: Manifeste-se a oarte • •1ora sobre o teor da 
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declaraçlo do G.R.A. Após, venham os autos em nova 
concklsAo. 

NO único da Justiça: 001.1129-79.2008.8.03.0001 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Parte Autora: Y. Y. DE A. O. 
Advogado: RAFAEL REIS FERREIRA- 1431AP 
Representante Legal: A. M. DE A. A. 
Parta Ré: G. A. DE O. 
Advogado: RAQUEL NETO GALENO- 6nAP 
Sentença: Isto posto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 
COM RESOLUÇÃO DE MéRITO, e aJ~Irn decido com anrimo 
no art. 794, I ck; art. 269, 111 do Código de Processo Civil. 
Isento de custas. Sem honorérios lldvocatlclos. • 
Publique-se. Registre-se eletronicamente. Intimem-se. 
Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

NO unlco da Justiça: 0027372-a7.2005.8.03.0001 
INVENTARIO 
Parte Autora: W. P. F. 
Advogado: VALOECI DE FREITAS FERREIRA- 560AP 
Parte Autora: M. P. R. 
Parte Autora: S. A. P. 
Parte Autora: R. A. P. 
Parte Autora: w. A. P. 
Parte Autora: W. A. P. 
Parte Autora: W. A. P. 
Parte Autora: R. A. P. 
Parte Autora: W. P. S. M. 
Parto Autora: w. A. P. 
Parte Autora: R. C. A. P. • 
Parte Autora: S. P. DE F. 
Parte Ré: R. C. P. 
Despacho/Oecisio: ISSO POSTO, nos termos da 
fundamentaçlo supra e com base na e• conctusOo do Fórum 
Permanente de Debates da Escola de Magistratura do Ama~. 
determino o arquivamento do presente fello. 
Publique-se. Registre-se eletronicamente. Intimem-se. 

N• único da Justiça: 0010363-73.2009.8.03.0001 
GUARDA E RESPONSABILIDADE 
Parte Autora: M. E. M. DE V. 
Advogado: EOWARD SANTOS JUAREZ - 508AP 
Parte Ré: G. C. DOS S. O. · 
Parte R•: N. S. DE V. 
Oeapacho/OecisAo: Facu~o a autora emendar a inicial, no 
prazo de 10 (dez) dias, visando a regularizaçlo do pólo 
passivo da açlo. ou adequaçAo do pedido para Homologaçlo 
de Acordo de Guarda e ResponsabiUdade. 
Após, con1iderando a idade avançada da requerente e 
Inter-menoril, vista ao MP para manifestaçlo. 

NO anlco da Julllça: 0029723-62.2007.8.03.0001 
AçAO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE FAMIUAR 
POSTMORTEM 
Parte Autora: E. C. C. 
Advogldo: TANIA Tl'.VARES DA SILVA CIUFFI- 748AP 
Parte R6: A. DA S. O. 
Advogldo: ALAN DO SOCORRO SOUZA CAVALCANTE -
239AP 
P1rt1 Ré: A. DA S. O. 
Parte Ré: A. DA S. O. 
Parte R•: A. DA S. O. 
Parte Ré: A. DA S. O. 
Oespaeho/OecisAo: Melhor • .,.usando oa autat, constatei 111 f. 
52 a exist6ncia de beneürio • pendo por morte da finada na 
condlçAo de viúw. sendo que este interessado nAo lntevrou o 
pólo paulvo da lide, no entanto, ter6 o seu direito diretamente 
afetado em caso de ~nela do pedido inicial. 

Desta feita, visando evKar IW!ra nulidade processual, CHAMO 
O FEITO A ORDEM PARA ordenar o ~eguinte: 

1-) lntime-11 o autor. por Intermédio de seu procurador, para 
regularizar o pólo passivo da lide, lncluind~se nele o Sr. 
AREStO FAÇANHA DE OLIVEIRA, com a lndicaçAo de sua 
qualificaçlo e endereço cornpr.to. 

2-) Com a 'linda das informações, cite-se o interessado para 
que este responda aos termos da IÇAo, indique. desde ·logo, 
as provas que pretende produzir e se manifeste aoarca das 
provas jã produzidas. 

3-) Cumpridas -as diligências. vottem os autos em conctuslo. 

NO unlco da Justiça: 0005701-66.2009.6.03.000t 
MODIFICAÇÃO DE GUARDA 
Parte Autora: S. P. L B. 
Advogado: CARMEM VERONICA GATO DE MELO -
998BAP 
Parte Ré: J. DO N. B. 
Advogado: DEOJAN WALDECK RIBEIRO- 952AP 
Oespacho/OecisAo: lntime-11 o autor-reconvindo para 
manifestar-li sobre os termos da conteataç:lo apresentada b 
f. 14121 , bem corno para ooruatar a reconvençAo juntada às I. 
22135. noa termos do art. 316 do CPC. · 
Após a manWestaçlo. dtHI vista ao MP para parecer 
considerando o interesse menoril. 

NO único da Justiça: 0013076-89.2007.8.03.0001 
EXECUÇAO DE ALMENTOS 
Parte Autora: B. G. P. S. M. 
Advogado: ROsANGELA CLAUDIA UMA DE MIRANDA -
701AP 
Representante legal: J. P. S. M. 
Parte R6: F. G. G. DE O. 
Advogado: EDIELSON DE LIMA CAMPOS - 553AP 
Sentença: Isto posto e tendo em vista as disposiç6es 
constentes do art. 267, 111 do CPC. JULGO EXTINTO O 
PROCESSO SEM RESOLUçAO DO MIÕRITO, ante a desklia 
da parte autora. 
Isento de custas. 
Publique-se. Registro eletronico. Intimem-se. 
Após o trAns~o em julgado, arquive-li. 

N• único da Justiça: 0024446-85.2007.8.03.0001 
AUTORIZAÇÃO POR ALVARÁ JUDICIAL 
Parte Autora: M. C. P. 
Advogado: JOSE AUGUSTO PEREIRA CARDOSO- 376AP 
Despadlo/Oe<:ls6o: Men~ 1 parte autora sobre o 
proaaaguimento do RHo. 
Intime-se. 

NO ~nico da Justiça: 0033«8-25.2008.8.03.0001 
AÇAO DE....SXONERA~O DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA 
parte Autora: A. DA S. C. 
Advogado: NARSON DE SA GALENO - 417AP 
Parte R~: M. S. DA S. G. 
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Advogado: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS -
897AP 
Rotinas protessuais: Certifico que, nos lermos da Portaria n•. 
00112006, da VFOS, abro prazo de 10 (dez) dias, para as 
partes especificarem as provas que pretendem produzir. 

N" llnlco da Justiça: 003547S.78.2008.8.03.0001 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO NEGATIVA DE PATERNIDADE 
CUMULADA COM EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS E 
RETIFICAçAO DE REGISTRO DE NASCIMENTO 
Parte Autora: S. M. S. 
Advogado: CARLOS ALBERTO MENESCAL RAMOS -
780AP 
Parte Ré: E. V. S. 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAPA - 999999999AP 
Rotinas processuais: Nos tenTIOS da Portaria 01106-2"VFOS, 
promovo 1 intimaçlo do advogado do autor para, no prazo de 
05 (cinco) dias. manileatar .. e aoble os termos do laudo 
pericial de DNA, acostado às fls. 33138. 

N" único da Justiça: 0033390-58.2007.8.03.0001 
AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E 
RESPONSABILIDADE 
Parto Autora: E. C. R. 
Advogldo: VERA DE JESUS PINHEIRO - 65AP 
Parte R6: R. G. DO C. 
Sentença: Isto posto e lendo em vista as dispoaiçOes 
constantes do art. 267. 111, do CPC, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO Mi:RITO, ante a desldia 
da parw autora. 
Cu&tN aatiatettas (n.17). 
Publique-se. Registre-se eletronicamente. Intimem-se. 
Após o trtnato em jUgldo, arquive-se. 

N" único dia Justiça: 001228HI3.2007.8.03.0001 
DISSOLUÇÃO DE UNIAO ESTAVEL C/C PARTILHA DE 
BENS, GUARDA E ALIMENTOS 
Parte Autora: M. DE F. N. DE A. 
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS· 1111AP 
Parte R6: J. S. M. OOS S. 
Advogado: MARIZETE PICANCO DE ALMEIDA- 991AP 
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria 01106-2"VFOS, 
promovo as intlmaç6es· dos advogados das partes para, 
alternado e suoe:ssNamenta, no prazo de 05 (cinco) dias, 
apreMntarem auas ategaçOes ftnais. 

NACM'A.13 de lbril de 2009 

(a) EL~TA C,. de~ 
1A. VAliA CRIMINAl - DA COMARCA DE COMARCA DE NACAPA 

MANOEl EUDOXIO PEREIRA, SIN' . ANEXO DO FÓRUM - CEP 68.1l00 

EDITAl DE INTUAÇÃO DE DESPACHO/SENTENÇA 

g_tmF~cAO DO PROCEsso 

Proc:Mao N".: 002754G-55.200U.03.0001 

Açlo : AÇÃO PENAL P08UCA 
!~nela Penal: 155, §4'-CIIdlgo Penll-155, 54', lneiSol lellldo 
CPB. 
Pn Autorl: MINIST~RIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPA 
Parle R6 : JULIO CESARAMARALDA SILVAeoutrot 
AdiiOQ8do : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 00 N.IAPA -
emem9AP 

INTJ.IAÇÃO dl(a) porte(s) o'Oolxo identilludl(s), ab.la!menlo 
em lugar lncorto e nlo - · pera 01 termos do Oelpacllc>laenlenca 
pro(erido(1) noe aulos em epignfe oom o oeguinle _, 

~COES COMPlEMENTARES· 

DESPACHO/SENTENÇA: 
ntimer o ICUSido - norriNidO, do Inteiro 1eor ela 

sentença ponal oondonat6ria. c:on1onne aegue: 

PELO EXPOSTO, e <:alliderllndo IUdo o mala que dos autos 
conot1, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido !""""lado na 
denúncia de f. 02103, para CONDENAR o aaJSado JOUO CESÀR 
AMARAL QA SILVA. quatllcado A r. 57, como lncureo oomente nas 
NnÇOet do art. 155, §4', inciso IV. do Código Penal, a cumprir a PENA 
de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÀO elO pagamento de 10 (DEZ) 
Dt.'.s-MUL TA. 6 fado unüria de 1/30 (um ttigéolmo) do &alirio mlrimo 
vigente 10 tempo do - · • ser a.mprtdl no regime Inda!~ 
ABERTO. !lindo a peno privativo de ~borclacfo tido SU6STITUIDA por 
...,. pena reolriDva de <lr<ilo, cons- na prestoçao de~ a 
comunidade, na proporçto de uma hora por cada dia da condenação, 
em local a - designado oe1a V~n de ExecuçOos Penas (VEP). 
Cuslas pelo r~ 

P.RI. 

Rtu: 
Endel090: 

C I: 
CPF: 
Fltoçao: 

Ett.Clvl: 
Dt.Nucirnento: 
N.turlliclade: 
Prof•sio: 
G..u klatruç6o: 

JULIO CESAR AMARAL DA SILVA 
RUA RAIMUNDO COSTA .334,BOH~ AZUL, OU 
AINDA. NA AV. CANAl 00 JANDIA. 289, 
PACOVAl.MACM'Á,AP. 
14n09- POLITEC .... P 
58U70.532.a7 
DORACI AMARAL DI< SilVA E JOSE BARRETO 
DI< SilVA 
SOLTEIRO 
17/1V1874 
NAC»>A-N' 
COZINHEIRO 
1 o. GRAU INCOMptETO 

SEDE DO JUIZO: 1A. VARA CRIMINAL ela ComarC!I de MACAPÁ 
Fórl.rn de W.CAPÀ., sito. RIJA MANOEL EUOOXIO PEREIRA, $/N' : 
ANEXO DO FCRUM -CEP 88.8Q&.450 

W.CM'À., 07 de obri de 20011 

(a)~DANTAS 



Maca á 20.04.2009 

1A. VARA CRMNAI.· Dolo COMARCA DE COMARCA DE MACAPÁ 

MANOEL EUOOXIO PEREIRA. S/N' - ANEXO 00 FORUM - CEP 1!8.801 

EDITAL DE CITAI;AO 

Prazo: 15ciao 

IQENDFICACAo 00 pROCESSQ 

ProcMeo N".: 0001079-75.20011.8 03.0001 

Açlla : f\cAO PEtW. Púiii.ICA 
~ P...t 155, S 4• · Código Ptnll-l, U E W 00 CPB 
Pn Autota: MIN!STER!O PÚBUCO 00 ESTADO 00 AMAPÁ 
P-R6 : VAI.DIR FREITAS Dolo TRINDADE 
Advogado : DEFENSORIA PúBLICA 00 ESTADO 00 AIIN'Á . 
m~eeAP 

CITAI;AO da(l) Pllle{a) IICUI.Ida(S) ababco quali!lcada(t) pal8 
epreMntM(em) RESPOSTA, por eacri1o. no prazo de 10 (dez) dias, -
termos da denóncil, poclondo atgillr p<eliminam e alegar !l.ldo o que 
lntareiM 1 1111 dofeN, ole<ecef ~ e )\lllit'lc8QOel . ..,..ftcar 
as proyu pretendida& • -r leltlmunhM, QIM!ificando-u e 
requerendo suo In~. quandO -*ia, bem como leornp.Jnl\ar o 
proceuo om aeua \Jitriores. conforme tr11goo 31111 e 3116-A, do Código 
de Procesao Penal (com ol'ldiÇio do LI! ri' 11.711112001!). Fica(m) o(a) 
ICUIIdos(s) clenle(l) de que, '* tendo opreseiQda a reopos1a no 
prazo ilgll. ou nlo conotituindo -.ot(ee). Mle(l) ter-lho(s),.(lo) 
nomeedo(a) pelo juiz, parl-111811to da '-"· 

l!I.EO-C~PLEMEHTARES· 

R&.: VAI.DfR FREITAS Dolo TRIHI»ooE 
Endereço: AV JUAREZ BOAS NOVAS DE 

MAUtS,173,CIOADE NC:NA 1NACAPÁAP. 
F•llaÇio: VIRGIHIA FREITAS DA TRIHOADE E 

VA!.IlEMAR FREITAS DA lli!NI».DE 
Apelido: PALHA 
EsLCiwa. SOLTEIRO 
DLNuc:imonto. 07101111116 
Nlturalid8de: MACAPA - AP 
Prollulo. PlHTOR 

SEDE 00 JUIZO: 1A VARA CRIMINAl da ecm..ca de MACAPÁ, 
Fórum de MACAPA, litl * RUA MANOEL EUOOX!O PEREIRA. SIN" -
ANEXO 00 FÓRUM - CEP IIUOI!-450 

MACAPÁ, 07deal>rtlde2W· 

(I) AOÁO JO L ALHO 
I . 

1A VARA CRIMINAl · DA COMARCA OE COMARCA DE MACAPA 

MANOel EUOOX!O PEREIRA. S/N' - ANEXO 00 FORUM - CEP 1!1!.110 

EDITAL DE C!TAçAO 

Prazo:15c!lll 

!OENDFICACÁQ 00 PROCEsso 

PrD<*IO N" 0017847-711.2001.103.0001 

Açlla : Ai;AO PENAl PÚBLICA 
lndcl6nal PIM: 214, Cód!Qc Penek:/1: 111. 224, •o• 1 "r!' e art 221!, 11, 
IDdoe do CPB 
P-Aulln: ~!srtR!O PUBLICO 00 ESTADO 00 I>MN'Á 
P-~ . JOSE SCARES DE SOUZA 

C!TAI;AO da(s) parlo(s) ICUUda(t) ...... qullil'ocada(t) peg 
oprMenllr(om) RESPOSTA. por-· no pram de 10 (dez) dias, -
- c1a denuncio, poclondo lfVOir JIN!iminlm • •- !l.ldo o que 
inte,..... 1 suo de-. - cloc:umlniiOI • ~ eapec:lbf 
es provas pr"*'<ides e arrolar lnlemunhu, qullilicand<His e 
roque- suo in1imoçlo, quandO -*ia, bem oomo ocompanlllf o 
ptOCeNO em .... u!Wicru, conforme lt1lgot 31111 • 3111!-A. do Código 
de p,_... Penal (CIOI!I 1 ~dali! n" 11.711112001!). F'lta(m) o(s) 
ICUIICIDI(I) clenll(l) de que, nlo - ·~ 8 reapolta no 
prazo legal. ou nlo ~ der.-(•) • .-(s) _..,l(t).j(lo) 
nome1do(1) pelo juiz,'*" -dlreaposta. 

l!jfpRMA~S COMPI fi4FNTA8ES· 

Réu: JOSE SOARES DE SOUZA 
Endeteço LOCA!..IDADE DE MATAP!,SINNATAPI.UNHA 

•A• OU "lf".PORTO GRANDE.AP. 
F~: MARGARIDA SOARES DE SOUZA E LUIZ 

SOARES PEREIRA 
~Ido ZE O CARA 
EILCMI' SOL TE!RO 
DI.Nudmenlo: 23o0111867 
NIIUralidede: QUIXAilA - CE 
Prollulo: AGRICULTOR 

SEDE 00 JuiZO. 1A. VARA CRIMINAl da Comarca de MACAPÀ 
F6rum de MACN'A, litl • RUA MANOEL EUOOX!O PEREIRA. SIN• • 
ANEXO 00 FÓRUM • CEP 1!1!.006-450 

~~M~·=• 
1A. VARA ~AI.· DA COMARCA DE OClNARCA DE MN;APA 

MANOEL EUDÓXIO PEREIRA. s.t-1' - AHElCO DO f()R\JI,I • CEP 88.10 

ED1T AI. DE CITAÇAo 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Açlo : AçAo PENAl PÚIIlJCA 
lni:!IMndt Pv.t 171, C4dlgo ~ 
P-"'*'<a: MIHISTEAIOPÜI!UCODOESTADODOI>MN'A 
PAIII Fl6 : ADRIANA VEIRA MOREIRA 

CITAÇÃO da(l) pllle(a) ....acll(s)-q~s) pera 
_.,..l(em) RESPOSTA. por 1SC111o, no pruo de 10 (~elas,
.,_ dl derúlcle, podendo orgüt pre~m~ne- • o1egor !l.ldo o que 

-·--·--r-·~--.. _ .. pnl8nddu • - lntomunhls. ~ • 
NqUII8tldo ... -IÇio. quendo ,.,......,.rio, bem oomo """""""" o 
_...,em aeua .-.-_ conlonne llllgoo- • __ ,.._do C6digo 
de ProcMeo "*"' (com a MCiaçlo da lll nt 11 .711it'2001~ Fa(m) D(a) 

.....ao.(t) clenll(l) de que, '* - _......... a -- no 
praao ligo!, ou '*> .....-.elo deltneol(ee~ .-(o) --llo(a).j(lo) 
nDI!Iftdo(a) pela julr. pera.......,.,_ de ,........ 

~çOEs COIM'LEMENJA8ES 

Fl6u: 
Endereço: 
Ct 
Filiaçlo: 

Est.Ciwl: 
DLNIIclmln!o: 
Nànlldade: 
Prdialo: 

ADRIANA VIEIRA MOREIRA 
AV PARÁ,«1 .PACOVAL.MACAPÁ,AP. 
136871! • SSP/AP 
!ZABEl. VIEIRA MOREIRA E JOÁO DE SOUZA 
MOREIRA 
SOLTEJRO 
02/1211111!11 
MACAPA - AP 
ESTUDANTE 

SEDE 00 JUfzO: 1A. VARA CRIMNAL de Comerei de MACAPÁ. 
Fónm de MACAPA, R t RUA loiAHOEl EUOOX!O PEREIRA. SM' -
ANEXO 00 FOAUM - CEP ee.-..so 

~•~·w:~/1{1~ 
1A. VARA CRNIHAL - DA COMARCA DE COMARCA DE MACAPA 

MANOEL EUOOXIO PEREIRA. SIN". ANEXO 00 FÓRUM - CEP 1!1!.001 

EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo: 15diee 

ICüiiF~ 

ProcesiO H".: 0029277·25.20011.8.03.0001 

AçAo : Ai;AO PENAL PÜBLICA 
• lnciólncie Penei: 1115, t •• -CódiQC Penel·1115,' ••• Código Penal inc. ! 
. doCPB • 
P-AUiora: I.INISTàUO PUBLICO 00 ESTADO 00 AMAPÁ 
~~ : AlEXFERREJRAI».S!lVA 

CITAcAO de(a) 1*'1(1) ICUIIdl(s) - quelllcade(t) pari 
...-artem) RESPOSTA. por-· no prazo de 10 (deZ)-. -
llfmDI de clenúncil. podendo etglllr ,..,...... • .-g. !l.ldo o ""' ............ -.---.~ ... ~ • _ .. ~ • ltrdll ........,.., ~ • 
__.,.,. !nllmiÇio.-""' -*lo. blm como....._..,.,. o 
procoND ....... Ulllriorll. conforme ... - • 3116-A. '*' Código 
de Proceuo Penll (a>m 1 redlçlo de L• ri' 11 71 812001). F'a(m) o(s) 
~) dltlll(t) de que, '*>-~ a,_. no 
prazo logll. ou '*> ~ ~-). ISII(I) --lle(l"'(lo) 
"""-'"<•> pelo )lá. pari--da ...... 

!NfO!!MACOES COio!plEfCNJMES; 

~u: 

Endereço: 

C!: 
Fililçlo: 

EII.Ciwl: 
DI.~: 

Nellnlidlde: 
Plcllula: 

ALEX FERREIRA Dolo S!L VA 
AV ARTUR ROQUE,1m,OU NAAV. RIO 
~NCO, 2312, PARAISO. SANTANA-AP,AP. 
27851o..AP- SSP 
MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA E ANTONIO 
CARDOSO DA SILVA 
SOL~IRO 

1111211871! 
OIAPOQUE -AP 
PEDAEIRO 

SEDE 00 JUizO: 1A. VARA CRMNAl de C<lmlft:l. de W.CAPA. 
F6rum de MN:.APA. 111o • 1WA MANOEL EUOOXIO PEREIRA. SM' • 
ANEXO DO FORUM - CEP l!l.tQ&.41!0 

MN:.APÁ,02deab<lde2(X» 1 iJM . 
~)~~"'ALHO 

1A. VARA CRMNAL · DA COMARCA DE COW.RCA DE MACAPÁ 

MANOEL EUOOX!O PEREIRA. S/N' ·ANEXO 00 FÓRUM • CEP IUOI 

EDITAL DE CITAcAO 

JPENilflCACAo 00 pROCEsso 

ProcMeo N".: 0021230-111!.2007 1.03.0001 

IY:;ttD : AcA0 PENAl POII.!CA 
_ !ncicMnc1e -171, Côllgo ,_"CAPPIT" C/C ART. 14!NCISO I 

I'..-Aulofl: I.WtSTERIO POII.ICO DO ESTADO 00 AMAPA 
~>...- Rt : NATAII FERIWIOO TAVARES OAHI'AS 

CITAÇÁO de(a) Plt1o(a) ICUIIdl(l) tOIIoOO ~~~ par1 

.......... 1111) RESPOSTA. por .no, roo pruo de 10 (dez) dill, -
llfmDI de dltúlcll. podendo ..... ,.,.,._ • lllglr """ o -
- .... dellla. ... ~. julllcagOae. eepec:illclr .. .,.,_.....,.....~m~~~r ........... ~· 
~-ir*NÇIO. quendo ......... __ _,..,.,.o 
- ... - uiiii!Orel, conforme .... - • ...._ do C6d9> de,_-(com a MCiaçlo da Lei tl'11.71&'21101). fa(m) 0(1) 
oculldol(ll clenll(l) de que, ..., ..,. _...... a ,...,_ no 
priZO lego!, ou '* COIIIII!ulrldo ~-...... 1) _...""10) . 
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nomeedo(s) pelo Juiz. - ofwtcimento dl respoa11. 

l!I.EO~C~S_C!)MP.J.SIENTARES~ 

C I: 
f'áçao: 

DLNuci_, 
NIUWicl8de: 
Profiaslo: 
Grau lnl!ruçto 

NATAN FERNANDO TAVARES DANTAS 
AV GENERAL GUR.!A0,241.CENTRO,(lorw: 
e803.1-489),1MCAPÁA?.I!I!900000. 
4217330 • SSP/PA 
MARIA DE JESUS TAVARES DANTAS E 
FERNANDO GOMES DANTAS 
2210711915 
BELEM - PA 
CONSULTOR DE VENDAS 
2o.GRAU COMPLETO 

SEDE 00 JUizO: 1A. VARA CRIMINAL ela Comarca de MACAPÁ, 
F6rum de IM!;APÁ, alto. RUA MANOEL EUDÓXIO PEREIRA, SIN' • 
ANEXO 00 FÓRUM - CEP 1!11 .~50 

MACAPA. 02 de ab<l de 2009:JML 
(I ) AO.l.O J0 ALHO 

... J ., 

(OAB J 
Was_h_in~g~to_rr __ d~os~·~Sa~n~t~os~·-~c~a~ld~a~s~~-..__,. = - ____, 

Conrorme Nonna Estatutária da Lci 
n•. 8.906/ 94 tomo público que requneu inscrição 
8UPLZI08TAR nos Quadros de Advogadoo da 
Ordem dos Advogados do Bruil - Secção do Amapã, 
da ad\'Ogada RAQVEL LLOPI8 AI.IRIDA. 

Macapá-IIP, 20 de a,brll de 2009. 

---== ,......._,..~ 
Dr. WASHDIOTO~ 8.AII1'08 CALDAS. 

- Presidente OAB/AP-

IJ)IT...A.L 

ConCurme Norma Esta tu !ária da Lei 
n•. 8.906/94 tomo público que requereu inscrlçlo 
PRD'CIPAL nos Quadros ck AdvOBI'dos da Ordem 
doo Advogados do Brasil - Secçio do Amapá, do 
bacharel DJOOO •Rl"f'' GRUJIHO. 

Macapá-AP, 27 de Abril de 2009. 
~ ... 

-=== ac::::::::~ ·-
Dr; WA8HIIfGTO. D08 8.UT08 CALDAS, 

- PreaiM.nte OAB/ AP-

Publicações Diversas 

S. TAVAREs-ME 
Toma J)l)bUco que recebeu da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente· SEMA, a Renovaçlo da Licença 
de Operaçlo no 011012008, para serraria na ltta do 
CuNé·BailiqueiAP. 

O.M. VIERO-IIE 
A Empresa O.M. V18ro-ME, inscrita no CNPJ 
84.-425.2<4710001-76, toma p(lblico que requereu a 
Secretaria Es1adual do Melo Ambiente • SEMA, a 
Renovaçlo dl! Licença de Operação de 
Saneamento, pelo prazo de 365 dias, para 
esgotamento de fossa, situada na Av. Francisco 
TorquatodeAraújo, 1381-Congól, Macapá-AP. 

STICC-AP. Sindica!o doe Tr.bllhaodorcs 111lndustria do 
CunstNçloCivil do E.tado elo Amapá. 

COMUNICADO 
O STICC..AP. !....,;lu no CNJ>J n• OS.963.707tO(Xll-1 7, 
Códi@o Sindir:al n• 004208.06581·7; l'alllll'l'l!s elo ,wescn1e. 
c coo• huc no Az1iso 60S do CT. T, e pua r .... de rooohinenln 
da CONTRIBtJW;ÀO mNOICAL, ecen:lcio 2009, no mê!< de 
abril de 2009, oomuniç8r a loclu u Em~ de CtW>slruçlo 
Civ~ e liSaCIIICibadu. com llividldcl no Estlldn do Amapt. 
que u auiao pua o tefcrido Nallhimcnto, ell1lo ICIIdo ~ 
nes1c llinclaro, 111 Av. Henrique Gllucio n• 1224, Bairro do 
Tn:m, 1àM1 do AJIIicalivo apecilic<> da CAIXA 
ECONOMX:A Fni>ERAI. e MTE. 

~~20 brildc2009 . 

Frlllcilco Clrioli Alijai V.._ 
-= e;r~lf'JOU6 - ---


	

