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"' DECRETO N" 1523 de 28 de ABRIL 2009 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

VAI..OR DE !t$ 1.083.972,00 PARA O 
FIM .QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O GOVERNADOR CO ESTACO DO AJMPÁ, u sando das atribuições 

que lhe são conferidas através do inciso Vlll, do art. 119, da Constituição 
Estadual e do art. 8" , da Lei n.• 1.286, de 23 de dezembro de 2008, 
que estima a Receita e fiXB. a Despesa para Exercício Financeiro de 2009, 

DECRETA: 
Art. 1 • Fica aberto o Crêdito Suplementar no valor de R$ 

1.083.972,00 ( HUM MILHÃO OITENTA E TRES Mn.., NOVECENTOS E 
SETENTA E DOIS REAIS), destinado ao reforço de dotações consignadas no 
orçamento vigente, conforme anexos constantes do presente Decreto . 

Art. 2° Os recursos necessários õ. execução do disposto no artigo 
antenor, decorrem de Excesso de Arrecadação, na forma do inciso II, § 1 • 
do art. 43, da Lei Federal n.• 4.320/64. · 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Macapá-AP, 28 de abril de 2009 

Anexo do Decreto n.• 1523 de 28 de a bril 

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

25.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

25.201- INSmvro DE PES. CIENTÍflCAS E TECNOLÓGICAS DO EST. bO AMAPÁ. 
R$ 100 -

I-- CÓDIGO FT NAT. - VALOR TQ_T&.._ 

19.127.0070.2216 0240 3390.14 24.084 
0240 3390.18 S3.2SO 
0240 3390.30 ' 200 

0240 3390.39 11.106 
0240 4490.52 54.000. 142.640 

19.573.0012.2209 0240 3390.18 43.200 
0240 390.30 99.538 
0240 3390.33 1.600 -
0240 3390.36 12.800 
OlÁ O 3390.39 101.300 
0240 4490.52 141.562 400.000 

19.127.0070.2261 0240 3390.14 19.328 
0240 3390.18 3.GOO 
0240 3390.30 4.886 
0240 3390.33 2.700 
0240 3390.3S 7.000 
0240 3390.)6 10.400 
0240 3390.39 37.600 
0240 3390.47 3.480 
0240 4490.52 38.550 127.544 

- . 

26.000 - SECRETARIA DE ESTAbO CO MEIO AMBIENTE 
Z6.301 - FUNDO ESTADUAL DE RECVRSOS PARA O MEIO AMBINm 

R$ l,Dq_ 
- -

C DIGO FT NAT. VALOR - TOTAL 
1--

18.541.00 12.23S1 0240 33S0.41 111.893 
0240 3390.30 24.909 
0240 3390.39 160.440 
0240, 4490.52 116.546 413.188 

-
DECRETO N° 1524 bE 28 DE ABRIL bE 2009 

O GOVER.NACOR DO ESTAbO bO AMAPÁ., usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cj c o art. 46, da LC:i n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 5382, de 27 J 12/05 e 0001, de 02/01/09, e tendo em vista o 
contido no Ofíeio n° 061/2009/GAB- ViceGov, 

RESOLVE: 

Exonerar Jorge dos Santos Ferreiro Sen-ão do cargo em 
comis5ão de Gerente do Projeto •Acomponhamcnto Ticnico-Opuocionol às 
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Regina Lúcia Costa Martins Dagher 
Direlora 

Robertson Pena Pestana 
Chefe da Divisão Adminislraliva 

Raimundo Nazari Tavares Ferreira 
Chefe da Divisão Industrial 

AntOnio Cartoa Rosa da Silva 
Chefe da Divisão de Comercialização 

Mrmbro da AIIIO • Auoc:iaçlo Brasileira dr lroprtnsa Ofi<iai• 
S.dt: :\V: ,\urino Bo11:•• n' IOl- Sio Lázaro· Maup~ - AP 
n:r : 68.9011-470 · 
Ttltfon<.: J212-21JH I 3212·2137 • 3212· 2136 ~·on< Far: (961 3212-lllS 

E·mail: lmprr.,a@scad.ap.,ov.br 

O lU> O I 
OI 
~ 

PRE OS DE ASSINATURAS 
ASSINATI!R~ J ~·tf.SES 

.t\ssitalura 75,00 
. A~~aatuno c/ r<mc.<~ ooslll U~ 00 

REMESSA DE MATÉRIA 

6 MESES 
150,00 
450.00 

AS MATé:RIAS A SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 
ACEITAS SE APRESENTADAS NAS SEGUINTES MEDIDAS: Sem DE LARGURA PARA 3 
COLUNAS, 12cm DE LARGURA PARA 2 COLUNAS, OU 26<:m DE LARGURA NO CASO DE 
BALANÇO,TABELAS E QUADROS. 

PREÇOS llF. VF.NilAS AVULSAS 
F.'emplar ...............................•.•................•..................................•........•....................................... RS S.OO 
Exemplar Atmado .... ·-················································································································ R$ 6,00 

PREÇOS DE PUilLICAÇÓES 
c ... ·,niml'trO con11lOSIO cnl lauda p<K!tA.o... ... Ri 5,50 
Cemink"tro pilra Compor .... . ... . ........... ..... ....................... .... RS " .00 
Pâg:in:" \::\dust\'a. ................ ... .................. ... .............. .. .. .................. ................... . .... RS 430,00 
l'ro<:loma ck CasameniO ... ................... ............... ........................ ........................................ ....... .. RS 50,00 

Ao 010 reserva-se o direito de: recusur a puhlicaç;)a, lk m ... t~ria."i 1\fl'~'tnuul;t; em desacordo co:n suas 

nunnas HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Das: 07:30 às 12·00 c das IUO its 18:00 horas 

Ações do Gabinete do Vice-Governador", Código CDS-3 , do Gabinete do Vice
Governador, a contar de 0 1 de março de 2009. 

Macapá. 28 de abril de 2009 

DECRETO W ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 5382, de 27/12/05 e 0001 , de 02/01/09 , e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 061/2009/GAB-ViccGov, ' 

RESOL.VE : 

Nomear Élson Alves Rodrigues para exercer o cargo em comissão 
de Gerente do Projeto "Açompanhalncnto Técnlco-Opcraçional às Ações do 
Gabinete do Viu-6ovuftador", Código COS-3, do Gabinete do Vice
Governador, a contar de 01 de março de 2009. 

Mac:aptÍ. 28 de abril de 2009 

DE 2009 

O 60VEmADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso X:XV, da Constituição do Estado do 

Amapá, 

RESOL.VE : 

Autorizar Luls do Conceição Pereira G6cs da Costa, Chefe de 
Gabinete do Governador, para viajar da sede de suas atribuições, Maçapti-AP, 
até as cidades de Brosnla-DF c- CQIJipo 6randc-MS, a fim de tratar de assuntos 
de interesse da administração estadual, no periodo de 29/04 a 01/05/2009. 

Mac;aptÍ, 28 de abril de 2009 

DECRETO N° 1527 DE 26 DE ABRIL DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso X:XV, da Constituição do Estado do 
Amapâ, 

RESOL.VE: 

Designar Ano C&lia Chaves Brosll, Chefe Adjunto de Gabinete, 
para exercer , acumulativamente e em substituição, o cargo de Chefe de 
Gabinete do Governador, durante o impedimento do titular, no período de 
29/04 a 01/05/2009. 

Mac;apá, 28 de abril de 2009 

PEDRO PA f' b J ~ ALHO 

Go~~J9· 
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(Yi~e-Governador ~ 
Pedro Paulo Dias de Carvalh~ :=J 

PORTARIA 

(P) ' ! 10Vli09-GABI-VG 

O VOCê Gov!Omador do Estado do Amapé, no uso 
das suas atribuições que lhe são conleridas e, t<!ndo em 
vista o contido no memo. N" 03109-NAF-Gab-Voce. 

RESOLVE: 

Art.1" - Auloriur o deslocamento do servidor 
FABRICIO ISACKSSON VIEIRA, Assessor de 
Desenvolvimento Institucional, Código CDS-2, para viajar 
de Macapá sede de suas atri>uiçOes, até o Arquipélago do 
Bailique, no perlodo de 17 a 21.03.09, com objetivo de 
Acompanhar o V~ee Governador nas ações de Governo. 

Art. r - o.we Ciência, Cumpra-se e PubliqUOHe. 

ESTADO DO AMAPÁ, em M ,18 de Março de 
GABINETE DO VIÇBVERNAOOR DO 

'm h••~~ 

/ 
PORTARIA 

(P) N 00312oot-GA81-V.G 

O Vka Governador do Estado do Amap•, no uso 
das suas abibuiçOes que lhe sllo conferidas por Lei, e tendo em 
vista. o teor do memo. N' 003109-GabllfJO& Gov., bem como, o 
contido"? M . 51 da Lei 8.666193 e suas aKerações posteriotes. 

CONSIDERANDO: 

1 - A necessidade de se constituir a ComísSoo 
Especial de Licitação - CEL do Gabinete do Vu Governador do 
~tado do Amapé. 

11 - A r~alizaçlo dos procedimentos latalório 
necessários à contrataç.\o de serviços e compras de materiais 
destinados a este Gabill<!te. 

RESOLVE: 

Art. t • - Constituir a Comissoo Especial de 
Licitação - CEL deste Gabinete do Vu Governador do Estado do 
Amapá. no período de 01.05.2009 a 31.t2.2009, Integrada por 03 
(três) seMdores. abaixo dHignados, sob a presid6ncia do 
primeiro, competindo-lhes a prática de todos os atos ll<!cessérios 
ao proceaaamento c julgamento das ~eitaç6es. 

Titulares: 
MANOEL MESSIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

( Prealdenta ) 
FABRICIO ISACKSSON VIEIRA (Membro) 
MARIA GORETE. TAVARES DOS SANTOS 

(Membro) 

Arl 2" - O Presidente da Comlssao será subst~uldo 
em suas aUSência e inpedinentos eventuais pelo segundo 
nomeado, ficando designados como suplentes da Comissão os 
uguintes servidores: 

SuplentM: 
ALCI MARIA DE BRITO RAMOS ( 1' Suplente) 
MARIA DO CARMO DAMASCENO DA SILVA 

(2' Suplente ) 
ELIZETE FERREIRA OOS REIS ( 3• Suplante ) 

Art. 3' - Esta portaria entra em vigor a partir da data 
de s ua publicaçAo. revogadas diapos1Q6es em contrário. 

. . lc . ._ 

Secretarias Extraordinárias~ 

!leia ria Pollticas f!Brl as Murlbeoii] 
ter de Paula de Araújo 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA Ir. CIOa/09 • SEPII 

A Secretll.ria Extraordinll.ria de PoUtlcas 
para u Mulheres do Estado do AmapA, no uao das euas 
alribuiçõca que lhe aAo conferidas pelo Decreto n•. 1441 
de 2 de junho de 2004 e tendo em viata o teor do Decreto 
n• 3436 de 27 de dezembro de 2004; 

RBSOLVZ: 

Homologar o deslocamento do Servidor 
ADRIANO COSTA BARROS, Agente AdJDinistrativo da 
Secretaria Extroocdinll.ria de Pollticaa para as Mulheres, 
que viajou da oede de suu atribuições Macapá-AP, até o 
município de Tartar\lgalzànho, a fim de deaenvolver 
trabalhos concernentes u ações da Secretaria em 
parceria com o Instituto de Co1oniração e Reforma 
Açtrla·INCRA no período de 25 a 31 de março de 2009. 

~-ae Citncia. Publique-se e Cumpra-se. 

GABIKETE Do\ SECR&T.útlA EXTRAORDIIJÁIUA DE 
POÚTICAB PARA A8 IIULBI:R.!8-SBPK, em Macapá
AP, 22 de abril de 2008. 

rr.tu4eâ~* 
Secretll.ria Extraordinária de PoUticas para 

as Mulheres-SEPM 

@êcretaria Êxtraord. em B~~~~g 
Francisco Orlando Costa Muniz · 

PORTAIUA Ir 003/09~EAB 

O SBCRETÁRJO &XTRAORDIIfÁRJO DE 
REPRBSlfTAçA.O DO ESTADO DO AMAPÁ OOVERIIO EM 
BRABú.IA, no uao de suas abíbuições conferidas pelo 
Decreto n• 1.080, de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

Pãg. 03 

em conjunto com a ADAP e SEPLAN da ação concentrada 
de governo, objetivando a definição dos cronogramas para 
" preparação de projetos técnicos que darão suportes as 
demandas originadas nas emendas parlamentares e nos 
demais programas do Governo Federal, ambos contidos no 
Orçamento O..ral da União 2009. 

Brasilia, em 13 de abril de 2009. 

FRAKCISCO o-~ CO~TA lllUHIZ 

9f~Estado 
PORTARIA Ir 0015/09-SEAB 

O SECRETÁRIO EXTRAORDIIfÁRJO DE 
REPJlESKTAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ GOVERNO EM 
BRAB!:LIA, no uso de suas abíbuiQ6ee conferidas pelo 
Decreto n• 1.080, de 02 de abril de 2007. · 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do servidor Lula 
V&DAuccl Cataahode Cardoao, Assesoor Técnico Nlvel 111 
da aede de suas abíbuições, Bra.silia-DF, até a cidade d~ 
Macapll., no período de 27 a 30.4.2009 com a finalidade de 
participar em coll,junto com a ADAP e SEPLAN da ação 
concentrada de governo, objetivando a definição dos 
cronog,ramas para a preparação de projetos técnicos que 
darão suportes as demandas originadas nas emendas 

'parlamentares e nos demais programas do Governo 
Federal, ambos contidos no Orçamento Geral da União 
2009. 

Brasflia, em 13 de abril de 2009. 

PORTARIA Ir 007/09~EAB 

O SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE 

Autorizar o deslocamento do servidor O.Car- REPRESNTAç.\0 DO ESTADO DO ~Á GOVERNO EM 
Callftl da Maio, AS!ICUOr Técnico Nível m, da sede de suas BRAS~, no uao de suas . atribuiQ6ea conferidas pelo 
atribuições, BrasHia-DF, .u a cidade de Macapé, no Decreto n 1.080, de 02 de abril de 2007. 
período de 27 a 30.4.2009 com a finalidade de participar 
em conjunto com a ADAP e SEPLAN da açll.o concentrada 
de governo, oojetivando a definição dos cronogramas para 
a preparaçlo de projetos tCcnicos que darão suportes ao 
demandas originadas nas emendaa pa.-lammtan:s e nos 
demais programas do Governo Federal, ambos contidos no 
Orçamento Cera! da União 2009. 

Brasília, em 30 de abril de 2009. 

FRAKCISCO n~L COSTA lltllfiZ 

rF-Estado 

PORTARIA Ir 004/09~ 

O UCRETÁRIO UTRAORDIIfÁRIO DE 
R&l'ltB8XTAÇÀO DO BSTADO DO AMAPÁ OOVJ:RIIIO EM 
BRABú.IA, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
Decreto n• 1.080, de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do servidor Pedro 
Tomaa de 01hrek'\.kato, Assessor Técnico Nivel llT, da 
.. de de suas atribuições, Brasllia-DF, até a cidade de 
Macapé, no perlodo de 27 a 30.4.2009 com a finalidade de 
participar em conjunto com a ADAP e SEPLAN da ação 
concentrada de governo, objetivando a definição dos 
cronogramas para a preparação de projetos técnicos que 
darAo suportes as demandas originadas nu emendas 
parlamentares e nos demais programe.s do Governo 
Federal, ambos contidos no Orçamento Geral da União 
2009. 

Brasllia, em 13 de abril de 2009. 

>AIII:.lllftlo C08T A lroJfiZ 
'o de Estado 

Autorizar o deslocamento do servidora Ana 
Baatrla Matoa Pereira llcDdca, Assessor Técnico Nlvel 111, 
da aede de suas atribuições, Brasilia-DF, até a cidade de 
Macapá, no periodo de 27 a 30.4.2009 com a finalidade de 
participar em conjunto com a ADAP e SEPLAN da ação PORTARIA Ir 008/~EAB 
concentrada de governo, objetivando a definição dos 
cronogramas para a preparação de projetos técnicos que 
darfoo suportes as demandas originad.. nas emendas O SllCRBTÁRIO EXTRAORDIIIÁRIO DE 
parlamentan:a e nos demais· progamas do Governo RltPRBSIITAÇÀO DO ESTADO DO ~Á GO~O EM 
Federal, ambos contidos no Orçamento Geral da União BRAS!:LIA, no uao de suas . atrtbuiçõcs confendas pelo 
2009. Decreto n• 1.080, de 02 de abril de 2007. 

Brasllia. em 13 de abril de 2009. 

FRAKCISCO nl\.\..n COSTA IIUIIJZ 

~-Estado 

PORTARIA Ir 0015/09-8&AB 

O SECRitTÁRIO UTRAORDIIfÁRJO • DE 
JlBPRE811TAÇ!O DO ESTADO DO AIIAPÁ GOVERIIO Ell 
IIRAB!:LIA, no uso de .uas atrtbuições conferidas pelo 
Oeaeto n• 1.080, de 02 de abril de 2007. 

RB80LB 

Autorizar o deslocamento do servidor Bello 
BarlloM de Ollwln, A-uor Técnico N!veiiU, da aede de 
auu atribuições, Bruilia-DF, eU a cidade de Macap6, no 
periodo de 27 a 30.4.2009 com a finallchod~cipar 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do servidor Jorte 
kon da Costa J4a.lor, Coordenador de Articulação de 
Ações de Apoio Social, CDS-3/SEAB, da sede de auas 
atribuições, Brasilia-DF, até a cidade de Macapá, no 
perlodo de 27 a 30.4.2009 com a finalidade de participar 
em conjunto com a ADAP e SEPLAN da ação concentrada 
de governo, objetivando a definição dos cronogramas para 
a preparação de projetos !Ccnicos que darão suportes as 
demandas oripnadas nas emendas parlamentan:a e nos 
demais programas do Governo Federal, amboa contidos no 
Orçamento Geral da Unill.o 2009, especia.lmente no tocante 
às ações desenvolvidas pela CAESA e '. ADAP no 
relacioniUllento com a FUNASA/ AP. 

Brullia. em 13 de abril de 2009. 

FRAJIC ~ ~ COSTA lltmZ ~Estado 
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. ·;a (Põlícia Militar . . . . ==:J 
Cel. Gastã~lente Calandrini de Az;vedo 

l::XTilo\1'0 D.-\ JUSTIFICATIVA 
N' 0061U9 - P~IAP 

RATIFICO 

F.no 22104/2009 

PKOCESSO N': 28.740.0004 6106-DPOHP~IAP 
PREGÁO PRESENCIAL N' 8141200~-CPI .Il'MAP 
ASSt::'ITO: (tlcbraçAo do Terceiro Ta mo Adouvo ao' Contrato n• 
OOS/07-PMAP- Prorro,:>ção de prozo de vrgtnáa 
H I:'IDAMI:::"'TO U:CAL: Art 57, 11, ~ 2' da lei n" 8 666193 c su1.1 
altcraçoes. 
FAVORECIDO: R. M. TELES-ME 
OB.IETO: Prc.<taçãn de Servoçm de Gráficos p3ra PMAP. 

Sr Comand.lntc Geral. 

Par:1 comr<t<Jtc raufic;aç.lo, <Ul>metn â :~pr«raçlo de V F.x' 
a presente JU~'Tifl(.',\ TI\'A, ol!jctr•ando a cclcbraçlo do 
TERCEIRO TERMO ADITIVO ·"O CONTRATO N' OOS/07-
PMAP, qu< consi<tir.l no altcraçlo da OÓM.<u!D OitnwJ - Do l'rtrJJ r/Q 
Viflinrio, prorrogando-se o r< feudo inírrumenro contrnlual ntt o don 23 
dt Abril de 2RIR. ro«ibilitando a continuidade da prcstaçao do:> 
sc,.içosllfál'ocos para 1 Policoa Mihtar do Estado do Amnpi, ob,reto do 
referido Conlr3to 

Justilica·sc a prorrogiiÇ!o do prftlo de "igtncia deste 
Conmno. pelo falo de St Crotar de mna pre_\I"'ÇAn de ~rviço continuo. 
que: >C: wma ucc...--ssáua i AdnnmSl.Jaçào no desempenho de suas 
alnhuiçl"'c:s c cu;a intcuupçao do s.c:n·iço pu<kria cumprom('ter a 
coounuidadc de suas amodadcs. l'osto que. ane<çAo previsra o art. 57, 
li, da Leo 8.G66193 signir.c:.:r que contratos de r.:sl natureza não mio 
ad>lnlu> aos limit<s de •ig~lll:l3 dos cr<d~os orçamentàroos, podendo 
rcrmaneccr em vigor aJ'(l~ o final do exercício no ~ual foram 
c~kbrados c dcpot:i 00 tCrnunu da vt~êncU'! do ertdtlo ao qual esta\'Ml 
v~nculados 

Ob~crvc"')t c.tuc v 1Undl1~r.lv lúgtco dc~a c:-.cc"ào COI\StSt\! 
na incmvenitncia da inttm.tpçao do S<r'\·iço ubj<tu do mencionado 
l'ontralo, que unphcar&a r:m sélio riS<o de tontinu1dade da Rln·Kiade 
dden\'olvu11 pelo admtntstraçAo uma \'t1 que cndo um servtço 
corllinuu cardCtcuLa-se pela sua p:rcmdA.dc ~ nc.;csstdadc de prestação 
Po~nto, n:k't 3pen:tS !\ contitwidade de dc~cn\'olvimcnto, m;~s a 
nc,c:.sil.hu.k ,,h: qut: nBo sejam inlcrromptdus. conshlucm rcquastlos 
basiiMcs para que se tnqoodrem em serviço dessa n:uure1..:1 

Assim, uma \-C'L q~X v Cuntr111to em quellltikl po<k:: ser Adt lado 
@tt o limite dt 60 (sessenta) meses. t ('K'It c:~~ mnlh·n. prima-se pela 
C(lfllrnua~'âo do Conllalo 005:07-PMAP, po< S< enquadrar nos cnttrios 
cstabdec.dt>s por lei , posto que os SCf'\'IÇOi fomecidos ~~o etlntinuos t 
0) preços c a.; condiç:Ocs apn.-scntadas pela conuuCadA s1o mnis 
vMtojosí\S paro a nossa odrninistraçàt), vt7 que 3 realizaçdo de um no\'o 
procc:dimc;:nto li(;itiatOrio po(krilt ocasiOnar num acr~sc. 1 rno no preço ora 
prl'PQSUI, aJ(m da p(.rdn por pntt~ dn AdnuniSW\<fl\o dns vantagens 
P<''un~:irias (tU( vc:m sendo olcr\!c:tda pciP~ Fuma Conttatru.la. O que em 
"'· Jusufica·se esta prorrog.lÇ:,o por e"nconuar ampiV'O ltgal no An. 57. 
ff. § }' dil t.i L661V9J, e suDS olkroç«s J>QSitriurn. 

Pci3S razOes e1postas. e em ct1n1pnmenfo AOs princlpios da 
:\dminutrc~Ção PUblica c: à própna Lei, submeto a presente JustificMin 
a Vossa bccltncoo, pMa fins de ratificaç.~o o posterior puhlo<açan em 
D1Ario Ofoconl do é<tado. du T<rroo Aditivo"" Cooliruto. 

MO<~ - AP. 22 d< Abro I d< 2009. 

s~*~NCTIPJr--. 
Dirrto1 DAUP~IAP 

fXTRHO DO TERMO V E EO\Cf.RRA~1E:"'TO AO 
CONTRATO i\'' 009108-I'M:I.P 

l'iSTRI'MENTOS E P.\RTF-~: O cstMl> dl> Aomopá, ntravcs da 
~OLÍCIA \!lUTAR DO ,\~IAPÁ. como (oottrotMtc: <a Fuma 
MOSf.I.LI HICI 'LOS 1.1 DA. CNP.I: 02.000.30'110001-47. como 
Cuntrotod" 

Pelo pccscnh.~ in)truml..,lhl PúhltcCI I! no< melhore:~ h.:rmos 
d1' Oirciw. as panes ao fim assmnctas. têmJU)to c liunado enrre St este 
TER.\10 llf. ENCERRAMEJ\TO CONTRATL\L, em 
confnrmidadc com os dtspachos c demats cl<n...:mo) constantes na 
Jutti licativo n• • 00412009. <nu Partttr ASSEJl RIP:\IAP • 4417, 
<k 14 dt Abril dt 20119, r<solvem dar ror rn••:rrado o referido 
CO:->TRATO 1\' 01<112009. m.:diant< as t'la,..ui:\S e Cond~<> 
sc:gmntes: 

O prcs.cn1c h~uno tc.n por objclo a r..:.sctslo do Co~ttrato a• 
009108 de prrstaçlo de wrviçu tsp<cialiudo d< Maolllençto 
prtnAti\'1 t ('Orreti"a fOCII ror"tc:imtniO dt' JMCIS pàfl OS nkiiOS 
Oriciais prrtrnct:ntts a P:\1AP. 

Por rorça do ptcst:nt~ enccrr~m:mo. as pi\lt..:s dao por 
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t~rt11inado o Contram c.Jc: que: trata a ClAusula Pri•netra.. nada mats 
tcndu a rcd~nar uma dft outr:1. 3 qu3lqucr titulo e em qualquer ~j.X)Ca. 
rc iAttvamc:ntl!' i~ obri~çôc:s ftUtJIIHdas no ~Juslc: or4 .:nccrrado. 

A Cláusula T c:rodnt fJo conttato 1 ser t:OC-trrado previa ll111 

doraç:lu e 1011 preço no vtlor de RS 12.000.00 tduLc rnol reais). a 
n«css;dad( da Adn1ini~traç:k> fez com qu~.; se uuii~\SC des.~ ,.~lor 
a.nh~lli do encerramento do prato tinal 
Paf"AgnJo l"niro. Quicados us \'alorcs ~rushtdos Cllfr( a~ panes atê o 
seu lin11te. extínMU<4 sc a obnp.açào contratual, n~ clt:\'Cmhl a pane 
contratada uwocar prcjuf7,,ç ~fric.J us ~'''" supostn "r~sc i~3o 
ttnrtc.,ada '" uma \'tZ que a Qtk1nCt:llotal final que: sua ~naprcsa previu 
aulbu ao térmtl\0 do pm1n t'OII('Iu laJo já lltt fOra inrc:pnlmcnlc posta 
6 dosposJÇ:I<o. 

O prtsente TcmlO de Encerr;uncr:lo dcvcrll ser publiadn. 
em resumo. m> Diãno Otitial do Estndo do A mapa nu prno 1nbm-.o 
de 20 (•·ir~c) doas a contar do 5' (quintul dra ilul do mts seguin<e a 
sua assinatura. (Ar1.61, par,lrafo riniro, dn l.ei 8.666193). 

O f'oro desrr TERMO DC [1\CERRAM~NTO t o da 
C'omnrC<~ de: Macap:.-Ar. cum r'\du;ftt..l totnl d( qu;tlqucr outm qut 
seja irwoclvcl 

F rnr estar<tn ;,t~)tll\ JUSIOi c conlratado\ assmam este 
tnslrumento em 03ttr~sl \-I~ d( rgu:tll~. 

0.\TA D,\ ASSJ'i,\Ttri!A: 2fl Ahlil dr 2009. 

SIGJ\ATÁKIOS: Gnst:l<t Vaklll< Calaudrono de Azevrdo o Mo<cll i 
Velculos l.tdn 

.,- F t~rora knoro.ls <1< ~ou••- 1'1::.' ( 'f.L. PM 
Oirrlor da Dirtlori

1
< Apoio F.ogl.rico do rMAP 

EXTR.-\ TO DO Tt:RMO DI: r.:-.CF.RR.\MF.VTO AO 
CONTRA TO r.~ O 1-1/08-rMAP 

I'ISTRII,\tENTOS 1: P.-\RTES: O E>llido du Ama~. atravcs da 
POt iCIA MII.ITAR DO A \ IA PÁ. como ConU>Oonte e o ~irnoa 
MÚ:"'ACO MOTOCE:I'TER LAGO·\ COMERCI,\L LTDA, 
C:'IPJ: 07.43 1.6.3~!000 1-111. cnm.1 C'onlr>~ad:l. 

Pelo r rt:Sc!ntt: tnstrum<nlo Pítbhco c nos mtlhores 1rnnos 
do I >irtno. as pnnc:s ao lint nssinadas. têm justo-.: fi rmado çn\rc si estt: 
TERMO DE E:"'C:F.RRA \IF::"'TO CO:vfRATliAL, em 
confbrm•dack com o~ d~~padK•S \! Jt:mais dem(fllt•s con!ttantcs na 
Ju,ificati••a n' 00~009. < no Portttr .\SSEJlllt'P\IAP N' 410. 
de 14 dr Abril de 2009, ltSol•crn dat por cro<<rra~o O ro(<ricJo 
CONTRATO li' 01.(!2009, medoanlc a< Cl~usulas e CondiçOes 
segumtcs. 

O prcs..::ntc h:rnw h:m por obj(to ~ rcscisao '*' C.o•tr~to n• 
014/08 de prtsr.çlo dr ""iço uptcialludo dr Manurraçlo 
prt\'tUfil' l t ( Qrrtliva ('QfH fornttimtnlu (.)( ptfU patrl IJ 
Motocitlrrr< Jl<rltocrnrr< a PMAP da marra Honda 

l)or forçn do prestnlt: euccaramcnro. as panes c.llo pOr 
tcnnonodo o Cootrato de que lrllta a Cl:lu.<ul• Pnmeira. nada mais 
tendo a reclamar uma da ou1n1. 1 qualquer tilulo e ~m qualquer tPoca. 
tclal•,·amcnlc bubngaçtks a"~unud1s nn ajlJ.1ite oca encerrado 

A Clãu.•wla Tercein do contraio a t..tr cncr:,ndo previ:t umn 
dl>tuçlll> <um preço no •·alor de RS 17 32150 (dcl<S><I< nul,llczcntos 
c \'inte um rc:ai~ e cinqutnt~ c.:nUt\o~). A na.:essidade da 
AdnumstraçAo fa C"Otn qu\! se- ut1lu,assc ,,k~s.: \-alor antes do 
encerramento do pra1o tinnl. 
PorAcrafo (lnico. Quiradus O> valor<s oju>tados rnlr< :rs partes ort o 
seu limite, extin~JC·.'it 1 nhrig3Çi3il contratual, nau dt\'t ndo a parte 
contratada m\-ocar J'lf\!JUilO~ ~frido:s cum suposta "n:scisao 
antecipada" umn vez que n qunnlti\ lotai tinnl que sua <1np1esa previu 
aurcnr ao tCrmino do pruo cstipulatlo jii lhe fura integralmente posta 
à di,pmiçãn 

O presente T~rmu de CnccnamtnM dc\•cd ser publicado. 
em rt\umo. no DiArio Otic101l do Est;w:lo do Am1pá no prazo mbimo 
~c 20 tvinl<) dias a cootar do 5' tquonto) dia uul do m6 seguinte a 
••• M<inonu• (An Co I. par•~rofo dnico, dol<• M 666193) 

O Furo desrc TERMO [)( CNC'ERRAMCIITO t o da 
C"ol)1arca de Mítr:lpft.AP. com excJ ui:.O tocnl de qualqucJ outro que 
)Cju mvocãvcl. 

E por c:srarem R'lSim justos t contr:nAdoi nssinM1 u le 
Instrumento c:m 00 (IH!s) vi~ de i~ual u:tlr 

DATA DA ASSI:'IATl'RA: 20 Abril de 2009 

,SIGNATÁRIOS: Ga>tilo Vaknl< Cai<lndrim de A~e>edo e Mõnaco 
Motocenter f .agn:~ Cnmcrc111 l.tda 

Secretarias de Estado ~ 

~istração 
~-· 

Wellngton ~e Carvalho Campos'---~-~ 
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RESUI. T AI>O bOS EXAMES IXXVMENT AI. E MÉDICO 

O SECRETÁRIO bE ESTADO I>A 
AI>MINLSTRAÇÃO, no uso de suas atribuiç6cs e no 
qualidade de Prc.si~tc da ~rniss&> Organizadoro do 
Concvrso Pu'b~co Estadual, conforÓMc di~o no O.Ocrcto n•. 
2.626, de 12 de maio de 2005, publicado no DOE n°. 3517, 
datado de 12 de maio de 2005, c de acot'da com o Edital de 
AbutUI'<I de inscriç6cs Edital n•, 001/05, de OI de junho de 
2005, Pub~codo no bOE n•. 3530, dotado de OI de Junho de 
2005, para os cargos de N'wr( Mlt/'19 e NlyrJ Suptripr dtl 
S«tyfRdq de Estqdq dq ftNqdp - SEf() com A~o I, 
complc~K~ttado c retificado un 07 de junho de 2005 no 
DOE n•. 3536, dotado de 09 de junho de 2005, retificado no 
DOE n•. 3544, datado de 21 de junho de 2005, Edital n•. 
OOV05, de 28 de julho de 2005. publicado bOE N". 3570, 

'i dotado de 28 de julho de 2005, Edital n•. 003/05, de 11 de 
09JISfO de 2005, publicado no DOE n•. 3580, dotado de 11 de 
090sto de 2005, Edital n•. 004/05, de 15 de setembro de 
2005, pub~cado no DOE N" 3605, dotado de 19 de sctcmbro 
de 2005. Edital n•. 005/05, de 18 de outubro de 2005, 
publicado n bOE n•. 3626, dotado de 19 de outubro dc 2005. 
Edital n•. 007/05, de 27 de outubro de 2005, publicado no 
DOE, n•. 3632 datado de 28 de outubro de 2005; Edital n•. 
008/ 05, de 04 de nowmbl-o de 2005, publicado no bOE n•. 
3637, dotado de 07 de no'o'&l'llbro de 2005; Edital 009/06 de 
05 de jotociro de 2006. pub~cado no DOE n•. 36n. datado 
de 05 de jotociro de 2006; Edital n•. 010/06 de 05 de 
janeiro de 2006, publicado no DOE n•. 36n datado de 05 de 
jCII'Itiro de 2006; Edital n•. 011106 de 14 de fc-ciro de 
2006, publicado no bOE n•. 3708, de 17 dc fc-t.iro de 
2006; Edital n•. 012/06 de 14 de ftYUciro de 2006, 
publicado no DOE n•. 3606 de 15 de fcvcrclro de 2006; 
Edital n•. 013, de 14 de fcvcrclro de 2006, publicado no DOE 
n•, 3706, de 17 de fevereiro de 2006; Edital n•. 014/06, de 
10 de março de 2006, publicado no DOE n•. 3722, de 13 de 
março de 2006; Edital n•. 015106, dt. 13 de março de 2006, 
publicado no DOE n•. 3723, de 14 de março; Edital n•. 
016/ 06, de 05 de Clbril de 2006, pubUcado no bOE n•. 3739, 
de 05 de ob<-il de 2006; Edital n•. 017/ 06, publicado no DOE 
n•. 3739, de 05 de Clbril de 2006; Ecital 018/06, de 07 de 
Clbril, publicado no DOE n•. 3739, de 05 de abril de 2006; 
Edital n•. 019, publicado no DOE 3742, de tO de abril de 
2006, Edital n•. 020, public:odo no DOE n•. 3742, de 10 de 
abril de 2006. Edital n•. 021, de 18 de ob<-il de 2006, DOE 
n•. 3746; Editais n•. 022, 023, 024 c 025/06 de ta de ob<-il 
de 2006, publlcado no DOE n•. 3746, de 18 de ob<-il de 2006, 
Edito! n•. 026/06, de 20 de ob<-il de 2006, publicodo no DOE 
n•. 3748, de 20 de Clbril de 2006. Editol n•. 027/06, de 28 
de obf-11 de 2006, Edital n•. 028/06, de 03 de moio, Edital 
n•. 029/06, de 03 de maio c Editol n•. 030/06, de 05 de 
IIIOio de 2006. Edital n•. 031/06, de 10 de maio de 2006, 
Editols n•. 03V06 c 033/06, DOE n•. 3768, de 22 de nooio; 
Editais n•. 034/06, 035106 c 036/06, de 01 de junho, 
publicodos no bOE n•. 3TT7, de 02 de Junho; Edital n•. 
037/06 de OI de junho de 2006, DOE n°.3781, D8 de junho 
de 2006; Edital n•. 038/06 de 06 de junho de 2006, DOE n•. 
3n9, de 06 de junho; Edital n.• 039/06 de 14 de junho, 
Publicado no DOE n.• 3786, de 16 de junho: Edital n•. 

040/06, de 21 de junho, publicado no bOE n'.3787, 
publicados Cll 19 de jumo de 2006. Editais n•. 041106. 
0-4V06, 0-43/06, 04-4/06, 0-45/06. 46/06, de 26 de junho, 
pubHc:odo no DOE n".3795. de 29 de junho; Editais n. • 
0-47/06, 048/06, 0-49/06 c 050/06, 28 de junho. pub~c:odo 
no bOE n.• 3796, de 30 de Junho de 2006; Editais 51. 52 c 
53/2006, de 31 de julho de 2006, publicado no DOE n•. 
3817, de 31 de Jumo de 2006, Edital 054/06, de 15 de 
ogolto, publicado no DOE n•. 3828, dt. 15 de agosto; Edital 
055/06, de 06 de setembro, pub~cado no bOE n. 3&44. de 
06 de setembro; Edital 056106, dt. 20 de setembro, DOE n. 
3856, de 26 de setembro; Edito! 057/06, de 10 de 
novembro, bOE n•. 3886, de 13 de no-.-.bro; Edital 058/06, 
de 22 de setembro, public:odo no DOE n•. 3858, de 28 dt. 
setembro de 2006; Editol n•. 060/06, de 10 dt. novembro, 
DOE n•. 3888. de 16 de no'Nnbro; Edital n•. 061/06, de 18 
de dezembro de, DOE n•. 3905, de 14 de deulllbro de 2006; 
Edital n•. 062/06, de 14 de ducmbro. I>OE a•. 3908. dt. 19 
de dewnbro de 2006; Editais n•. 063/06 c 064/06. de 27 
de dezembro de 2006, DOE n•. 3915, de 29 de ducrnbro de 
2006; Edital n•. 065/07, de 12 dt. janeiro de 2007, DOE n•. 
3926, de 16 de jonclro dt. 2007; Edital n•. 066/07, dt. 15 de 
fcvcrclro de ·2007, bOE n•. 3953, de 26 de fcYUCiro de 
2007; Editol n•. 067/07, de 15 de fcYUciro de 2007, DOE 
n•. 3950, de 21 de f~ro de 2007; Editol fl0 • 068/07, de 
ta de fevereiro de 2007, DOE n•. 3955. de 28 de fc'ICI'Ciro 
de 2007; Editol a•. 069/2007, de 08 de fc-ciro, publiCGdo 
,., DOE n•. 3967, de 16 de março; Edital n•. 070/2007, de 
20 de Clbril, DOE n•. 3990, dt. 23 de abril; Edital n•. 
071/2007, de 23 de abril. DOE n•. 3992, de 25 de abril; 
Edital 072/2007, de 03 de maio, DOE n•. 3997, de 03 de 
maio de 2007, edito! 073/2007, dt. 06 de jllllho de 2007 c 
Edital (114/ 2007 de 07 de junho de 2007,bOE n•. 4032 dt. 
22 de junho de 2007; Edital n•. 076/2007 de 06 de 
novembro, publicodo no DOE n•. 4129 de 1Z de IIO'IICIIIbro; 
Edital n~. 077 c 078/2007 de 07 de dezcnabro de 2007; 
Edital 079/2007!... publicado no DOE n•, 4148, de 13 de 
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dezembro de 2007; Edital 080/ 2007, de 07 de dezembo-o de 
2007, publicodo no DOE n°. 4157 de 27 de dezembro de 
2007; Edital n•. 081 de 20 de duembo-o de 2007; Edital 
082, 083 e 084/2008 de 01 de fr.verr.iro de 2008; Edital 
085/2008 dr. 08 dr. fevtreiro de 2008; Edital 086/2008 de 
13 de fevereiro de 2008, publicoda no DOE n• 4191 dr. 18 de 
fevr.reiro de 2008; Edital n•. 087/2008 de 11 de março de 
2008; Edital n•. 088/2008 de 18 março de 2008, publicado 
no DOE ~·. 4212 dr. 18 de março de 2008; Edital 089/2008 
de 24 de março de 2008, publicado no DOE n•. 4218 de 01 
dr. abril de 2008; Edital 090/2008 de OI de abril de 2008; 
Edital 091/2008 de 08 de abril de 2008, publicodo no DOE 
n•. 4227 de 11 de abril de 2008; Edital 09212008 de 07 
maio de 2008; Edit11l 093/2008 de 08 de maio de 
2008,publicodo no DOE n•. 4252 dr.. 20 de maio de 2008; 
Edital 094/2008 de 28 de maio de 2008, Edital 095/Z008 
de 02 de junho de 2008, pub~codo no DOE n•. 4262 de 04 
dr. Junho de 2008; Edi tei 096/ 2008; Edital 097/2008 de 26 
de junho dr. 2008, publicoda no DOE n•. 4279 de 27 de junho 
dr. 2008; Edital 098 / 2008 de 27 de j unho de 2008, 
publicodo no DOE n•. 4281 de 01 dr. julho de 2008; Edital 
099/08 de 19 de Julho de 2008, publicado no DOE n•. 4291 
de 23 de Julho de 2008; Edital n•. 100/2008 de Julho de 
2008: Edital n•. 101/2008 de 19 de Julho de 2008, publicoda 
no DOE n• 4313 de 14 de a90sto de 2008; Editei n°. 
102/2008 de 27 dr. 090st,o de 2008; publicodo no DOE 4 325 
dr. OI de setembro dr. 2008; Edital n•. 103/ 2008 de 13 dr. 
setr.mbro de 2008; publicado no DOE n• 4342 de 24 de 
setr.mbro dr. 2008; Edital n•. 104/2008 de 24 de set embro 

de 2008, publicado no DOE n• 4350 de 06 de outubro de 
2008; Ed1tal n•. 105/2008 dr. 10 de outubo-o de 2008, 
publicado no DOE n• 4357 dr. 1!! de outubro de 2008; Edital 
n• 106/2008 de 18 de novembro de 2008, publicado no DOE · 
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abjeto dal.e iallnlmtniO t a <:eUio de um imóvel, locllizaclo ao 
Mulqllo do Maop6. no Raa: Djalma ~ rf' <Nn o 
potrimOoio do GUa•G3z.c. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTlNAÇÀO 
00 \JSO : O imóvd ""' calldo .s..a;......, ocluoiv.- po~rJaVir 
• 9' Delesacia de Policia do Copilal. 111o podaldo o mesmo .... 
rcpossado, aillgl!do oo tlCdido olatleiroo. 

CLÁUS\JLA 11'.JIC2!.JRA - !lA VIGI!:NCJA : O 
~ Tamo de Caalo !<ri v;,e..oia por laPpO ill.dCiermiJI.odo, a 
contar do da1o de ma ossinalura. 

E, por es!A""" jalloo e c:cc~n~lollos, &S!i~m. 
CEDENTE e CESSIONÁII.JO. o ~...,., em 03 ( Trta ) vias 
de ipal tear e f011110 e OI ( Um1 ) ""'"%ida o remtnicla pua 
plblicaçio em OiMo CW'JCial do F.-la . ,_ lUJI .s efc:ilo. ,.. 
~ça de doas lcslemuahu obai>o <pe l&mbim uoi~~&m. 

Pãg. 05 
lERMO DE ~O DE USO GRAnifi'O QVE ENI'RE SI 
CELI!IlRAM O OOVERNO 00 ESTADO 00 AMAPÁ POR 
INJE.IlMI!DJO DA SP.CRID' AlUA DE a'T ADO DA 
ADM.!NlSTRAÇÀO E A DaEOACIA GF.RAL DI! JU..k::1A 
CIVIL 00 AMAPÁ 

l'lllo pn:acule Wtnunc:ntn, e-JDdbora-de 
direito, "' ao r .. noinodoc. de- laclo """"' CEDI!N'Tf: o Gcwcmo 

. do Eoudo do '-P' JIC"""' joricicl de cliralo p(blito iolcno, <N'J 
.,. OLJM557.-eJ.25, por~ do ii!CitETAJUA DE 
ESTADO DA ADMINlSTII.AÇÃ.O, ~~-.e o1o pelo
Sc.cnürio. o Sr. WELINGTON DE CARVALHO CAMPOS, CKC/ 
AP a• ~ e C". P. r. rf' Oll. JJt. 151 - 17 -. 
CESSJ'ONÁR.IO o DI!U!'.GACIA GERAL DK POÚCIA 00 
AMAI' Á. tqiR!Oallado pelo - Ddq.odo Gaal o Sr. PAULO 
c::P.S.AR CA V Al.C4NTE. MAilTINS, pona6or do Jl. C. N" :11. N. 
Q I /11' e C. P. r. N" %,, -. JU - .. IC<ll1lam e limwa o 
~em a.Jom»cLode COIII o AJt. 12 f 4" e 119, ilem ! e XXVII 
da Ccatilliçio do Eoudo do AtmpS de 11191 e o..c- L • 1440. de 
18 de .,.,.... .. 1993, ... Cláooolas • COIICliç&a ....,.a..... qae .. 
OOD1plllll<t<mo.,.mpriren:opeitar~le. 

. 'UNDA.-..o!NTO U!CAL : O,._..., ia.llromcaiO 
CJ1COIIInl """""' lqal "" l..à 111' 0923 de 01.08.20Cl$. 

CLÁUSUl.A PRIMEIRA. - DO osnrro : o 
ol!jc$o olale ........_ ~ I -*> de OID i.olóod. locallz.do aD 

~- ......... Ru:c....-......!1/'Ill .... o~ 
do cua•otes. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA DI!STINAÇÀO 
00 USO r O imóvel ooa caliclo ~ adtiÍYUDalle pua aavlr 
ao CIC&'. Mc> podc.do o- -llJIUiiMlo. alllpoio 01 caliclo • 
ler\:eiro<. 

CLÁIISULA TERCIWIA - DA VJGINCIA : O .,.._..,r.._.., ~ l<ri ~ ,., l<alpO iocldaaJiMdo, • 
<ooUrdo diiJI de ... .-,.. 

n° 4379 de 17 de novembro de 2008; Edital n• 107/2008 de l::-~~~~~~~~L-
18 de novembro de 2008, publicocfo no DOE n• 4386 de 27 • _2-
de novembro de 2008; Editei n• 108/ 2008 de 11 de 
dezembro de 2008, publicado no DOE n• 4396 de 12 de 
dezr.mbro dr. 2008; Edital n•. 109/2008 de 11 de dezembro 
de 2008, publicado no DOE n° 4404 de 24 de dezembo-o de 
2008; Edital n•. 110/2008 de 11 de dezr.mbo-o de 2008, 
publiccdo no DOE n• 4396 de 12 de duembro de 2008; 
Edital n• 111/2009 de 31 de dez~ de 2008, publicocfo no 
DOE n• 4410 de 05 de janeiro de 2009; Edital n• 112/2009 
de 07 de janeiro de 2009, publicado no DOE n• 4412 de 07 
de janeiro de 2009; Edital n• 113/2009 de 07 de janeiro de 
2009, publicoda no DOE n• 4414 de 09 de jCIIICiro de 2009 r. 
Edital n• 114/ 2009 de 20 de Janeiro de 2009, pllblicado no 
DOE n° 4425 de 26 de Janeiro de 2009; Edital n• 115/2009 
de 26 de fevereiro de 2009, publicado no DOE n° 4446 de 
27 de fr.vcniro de 2009; Edital n• 116/ 2009 de 26 de 
fevereiro de 2009, publicado no DOE n• 4446 de 27 de 
f r.verr.iro de 2009; Edital n• 117/2009 de 24 de março de 
2009, publicado no DOE n• 4462 de 24 de março de 2009; 
Edital n° 118/ 2009 de 08 de abril de 2009; Edital n° 
119/20Q9 de 13 de abril de 2009 e Editais n• 120 r. 

E. por ........, ;..... e ~ asiaom, 
CFl>ENTE e CI'.SSJONÁII.JO, o ~le IDmD<m 03 ( Trta ) v;.. 
de ipal ...,.. e fcoma e OI ( Uma ) ....... 0 ......... para 1 

J*>lõ<açlo CID DR.rio ()liçioJ do Eoudo , para UI .,S ef<ilo, a 
poaaoço de ................... abai>oqae lalnbém lriÍUm 

121/2009 de 17 de abril de 2009. 

R E 5O L V E: 

Tomar Pli>IICD o resultado das Exames Médicos 
- 5e9<Jndo F<l!lr. e Exame Documental - Terceira Fase da 
condidata relacionoda abaixo, reconvocada em fa« de 
liminar Judicial em sede de Mandado dr. Segurança n•. 
0004527-22.2009.8.03.0001, atrovú do Edital n°. 
119/2009 de 13 de abril de 2009. 

11!RMO DE CESSAO DE USO GRATUJTO QUE EN'l1IE SI 
CELEBRAM o OOVERNO 00 l!STADO 00 MIAPÁ POR 
iN"Ir:RMWIO DA SECRIITARIA DE FSI'ADO DA 
ADMINISTRAÇÃO I! A OOJiOACJA OERAL DE POLiaA 
avn. oo A.'dAPA. 

Pelo pooesa>le ia~W~De~>IO, e 801 melbala tamos de 
dimlo, ou o fun usiAocloo. de llDl lodo como CEOilHI'E o Oovt2D0 
do EJII!do elo~ .,._.. joddiu de dioalo pQ>IicoiakniO. CNPJ 
.,• OO.J94.S5'Ml001·2S, por ialmn6dio do SECRETAIIIA DE 
ESTADO DA ADMINISTIL\~0. Rp'CICIIIIIda -110 pelo o 
Secm.irio, o Sr. WEUNGTON DE CAII.V AlJIO CAM.I"'S, CllC/ 
AP a• MJ.ZW.S e C. P. Ji'. rf' flf. !IJ4t. 151 - 17 ~. 
CESSIONÁlUO a DBU!GACIA GERAL DI! POÚCIA 00 
AMAPÁ. ....,........ pào- Delepdo Gall o Sr. PAULO 
CESAa CAVALCANTE MAIITINB, ~do R. G. N" & K 
63 I AI' c C. P. F. N" 119. 649. ,.1 - N occnlom e llnJ>&m o 
PJa<Die, em cooformidodc cem o AJt. 12 t 4" c 119, item 1 c XXVII 
do Cc•uti"'içlo do l!lzodo do AINP' de 11191 e o..:.ao .a. • 1440, de 
18 de •&0110 de 1993, ... Olll.wlu. a:.diç&a ~ qac .. 
<Ompromtlalll COJill'rit O respcilar WevoJmee!e. 

FUNDAMENTO LEGAL : O JIRSCIIIe ÍAIIrnDaiiO 
- 11Jj>0$ Jeaal "" Ui. a• 0923 do OI.OI..lOO$. 

CLÁIJSVLA PJIJMBlRA - 00 OBJl!TO : o 

TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUJTO QUE ENI'RI! SI 
CI!I.I!IIRAM O OOVERNO 00 ESTAD9 00 MIAPÁ POR 
rNrERMWIO DA SECRIITARIA DI! FSI'ADO DA 

. AD!ollJI,'ISTRAÇÁO I! A DELEGACIA GeRAL DE POLloA 
CIVIL 00 AMAPÁ. 

Pdo poacole diii'DIDCGIO, e 801 mdbores tamoo de • 
dim!o, oo ao fim Ulitlado&, e.,. .lodo CIOCIII) CEIJENTB o Oovemo 
doEndo do -'-r',_,.~ e dioàto P'l>lico ioltDO, CNPJ 
n.• oo.:JH.Sf710101·:15, por~ do SECIIETAJUA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO. rqraenlldo -1110 pelo 1C11 
Sccftdrio, o Sr. WEUNGTON DB CAII.VAUIO CAMPOS. CII.C/ 
AP .. _,~ • c. r. F . .... ,. f:M. m - 11 """"'· 
CESSIONÁRIO o DI!U!GACIA GB.llAL DI! POÚCIA 00 
AMAPÁ, ,..,._... pào- Dolepclo Gall o Sr. PAUW 
·CI!SAJl CAVALCANTE MAII.TIN8, poo1alordo R. G. S" 211. 96. 
63 I AP e C. P. F. N" ZD. 649. 911 - M .cadam e f111110111 o 
pmeo~<. em cooformidodc com o Ali. 12 t 4• e 119, ilalll e XXVII _ 
do CculilalçJo do Euio do AmiP' ele 11191 e Dec- L 0 1460, de 
18 de op;oolo ele 1119.3. ""' ORoolot e rooodiçl!oo otpiala. '1"0 oo 
oo~ a campriten:opeitar~ 

FIINDAMENTO UIGAL : O praa~e inslnom=IO 
.....,...,.. mpolle local ao Ui. a• 0923 de 01.08.2005. 

CLÁUSULA PIIIMElRA - 00 OBJETO : O 
cbjelo dato ~to ta·- de IIJII im6 .. 1. Joealiudo ao 
MatlkfPe• M8nipi, .. RN: Te~ M'ua Mll1lá.IJ/'6Al cnn 
o patrimOoio do GI!A rh.". 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃ.O 
00 USO : O imóvd ora caliclo deoú»-10 ocluiv- pua ocrvit 
a CIOOI'~ llio pocleado o - _,lqiUiado, alopio 01 
codido o 1a1:.UO.. 

CLÁUSULA T1UlCIUJlA -DA VIGI!:NCIA : O 
~ T<r1110 de Ceaio la1l ri1~ por 1ca1p0 ~. a 
OOIIIIr do dalo do R& aa&ÍIIIIaiL 

E. por - jDJIOs • C>OIIIIlllollos, uàAam. 
CEDENTE e Cl!BSIONÁII.JO, o r--c 100110 em 03 ( Trta ) rios 
de ipol tcoor e r-. e OI ( U. ) mlobclo e mamicla para 
pablicafio an OiMo Oficial do Eulo , pua 1UD o6 efeilo, na 
poac:aça de .................. obai>oqaeladlêm úlinam. 

Maeapi-AP • .J:ldec)Wt..:~ de2009. 

(~ 

MK.api-AP;2.3v& ·e... _ ele2009. 

WBUNGm<~~b-

l1!RMO DE CI!SSAO Dll USO GRA nJTI'O QUE ENI'RI! S1 
CI!I..I!BRAM O OOVI!RNO 00 FSI'AOO DO AMAPÁ POR 
lf'm'.RMÉDIO DA SECRETARJA DE ES1'ADO DA 
ADMINISTRAÇÃO E A DEU:GACIA GeRAL DE POLloA 
avn.ooAMAPA. 

Pelo paea1e iallnllllallo, e 1101 melborcs 1am01 de 
direilo, ao t10 f1111........,.,., de UI .lodo como CEDI!l'(J'.B o Gcwcmo 
do.E.I.tclo do 4IMpl ~ ~ de dim10 p1>1ico.iool.eao, OIPJ 
"'• Oll..'l94M71000J-25. por í.olamldio do SECRET AlUA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃ.O. tqnoallldo 11Cáe alo pdo
Sccftdrio. o Sr. WI!UNGTON DB CAII.V ALHO CAMJ'OS, CllC/ 
JiJ' rf' .el~ e C. P. F. a• llt. !l3t. m - 17 """""· 
CI!SSIONÁJUO a DELl!GACIA GERAL DE POUCIA DO 
AMAPÁ. ,..,.._.cada pdo - Ddep:lo Gaal o Sr. PAULO 
CI!S.ut Cfl,'V ALCANTE MAJITIJ'6, porlollcr do 11. G. N" lL K 
'3 I AP e C. P. F. N" %19. 649. 911 - N ocadom e fumam o 
proocrue, em COIIformidode com o AJt. 12 l 4" • 119. ilclllle XXVI! 
do CoAollmiçl<> do &lodo do Amlpi do 11191 e DecJU> L • 1440, ele 
18 de """"" .. 19!13. - OiuoiM • COIICliç&a ocpiala. cpr. .. 
COlli(><'OIDCICDI a compiren:opeillr~ 

FUNDAMENTO U!GAL : O poacale hulromemo 
- oapoorle Jeaalt10 Là. · ·0923 .. 01.08.2005. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO : O 
cbjdo desle ÍASINmeoiO ~ a - ele ...., imóvel, locali1.odo ao 
~· ~ .. ba: Soáoliu>:>. w.,..., ,..w..o.;o do 
GI!A n.•. ' 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DÍ!snNAÇÀO 
00 USO : O Ílii6'Yd ora cedido claliu-oo eadasiva.-te para oenoir 
">~,ajopooieadooliiCIIDO-IIOj>OSSIIdo.~ .. 
cedido a tc:n:ciroo. 

CLÁUSULA TEilCEDlA - DA VlGf!:NCIA : O 
~ Tc:rmo 4e Cc:ooio lcd oicâoQa por 1e111p0 mcaami:zado, o 
COIIIr do daiA de- asâulura. 

E. por ..waa juiiOO e coa~~alodoo. UÂIIalll. 
Cl!DI!NTI! e ~JONÁRJO. o ~le 1a1110 em Q3 ( Toe. ) Ylu 
do.ipool...,.. e~ e OI ( U.. ) ....t.zido e .....alo para 
pablicaçio em DWio 06c:ial do EOiodo , - om o6 efeilo. na 
paaiÇI de~~· oboÍ>Oq~>elambáJIUIÚiam. 



á 28.04.2009 

'T1lRMO DI! CESSÃO Df: USO Gf!ATUTl'O QUE I!NlR!! SJ 
a!l.EDRAM O OOVEllJilO 00 ESTADO 00 AMAPÁ FOR 
L'm'JL\1ÉDJO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO E A DB.EOACIA GeJW. DI! FOI..Ic!A 
czvn. oo AMIIJ'Á 

Pdo pra<lllc --· c - """""""' -ele clftilo, .. ., 6m .-iM<ioo, .... lodo ........ CI!DE!o"TE o 
o.,...,.., elo E&odo elo AIDop6 pruco jolllolic.o ele cliocilo polbüco 
inlmiO. C!O'J a.' GO.JN.SS71000l·ZS. por ialam6lio do 
SI!.CilETAJUA OB ESTADO DA ADMINIST.IlAÇÀO, 
rqwacaoda-.., pdo-~o Sr. WJtl.INGTON IJII 
CAJlY ALHO CUCPOS. CRC/AP wf ~c C..P. I'. a' e~t. 
9JO. 158 - 17 ODWO. CESSIONÁRIO a DRU!GACIA GB.IlAL DB 
POÚ CIA 00 AMAPÁ. tqliUCIIIIda pdo - Odccodo Geral o Sr. 
PAUW CI!SAR CAVALCANTE MARTINS, ,.,nodor.io ILG, N" 
1&. 96. 6J I AP e C.P. F. N" 219. 649. 98%- 04 l<lCll"dam c fumam o 
pre$<"1<. <t11 COII!Oflllida<Jc C(lOI o M 12 1 ~·c 119, ilall1 c XXVU 
do Cnu&icDiçlo elo e-lo elo Amapl ele 1991 e 0..:.0.0 L' I-IM. ele 
18 ele aac- ele 1'1!13, &I< oa..Jo< e .-\jçeu ~t$, ljiiC 10 
oompmmetan aCimpnrcreapc:iLU~Ie. 

nJNDAMBNTO LEGAL O pmeaiC 
~·() --.. •poncqol liDJ..oi. ··0973 do 01.08.2005. 

CLÁUSUlA P.ltiMI!1RA - 00 OBIBTO : O 
objdo clelle iallno- f a - ele .. im<Wd. loca1izodo ., 
-~·~"'-MAv.: 13 .SolaD!loo.fl' .,._opoon...r.;o 
do C I!.A •'0812. 

CÚ.IJSULA SECVNDA - DA Dl':STJNAÇÀO 
00 \ ISO : Oim6Yd cn ccdicko ...,.__ eodllliv-..,. ocrvit 
a Alividadc ele Malaio!. l'alrim6aio c Lqiltica. alo poclcado o 
- ................. alo&odo <a codido. O«càtor. 

CLÁUSUlA TKRCEJ.IlA -DA VJGtNaA : O 
poeK~>lC Termo ele Ce$llo o.cni viatao:ia por ICJiliiO Íll<ldmiiÍaodO. a 
conLUdadataele-~ .... 

ll. por ...,.....,. ja- c o:oo~na.oo.. ...._, 
CIWI!NTE e CESSIONÁRIO, o pot1C11&e 1mDO em 03 ( Trta ) vi.u 
ele ipal o.cor c fomoa c OI ( u ... ) ........ c ,_,.;.to ..,. 
pablinl"lo .., JnAri<> OfM:iol do Eúdo , 1'"1" am o/o cfàk>. .. 
I"'*"'ÇI ele &w 1<01emuolw aboi>oo ••• WllbáD UIÚWD. 

1EIMO DE CESSÃO DE USO <JRATUJl'O QUE I!NiliE SI 
<E.J!BRAM O GOVERNO 00 ESTADO DO AMAPÁ FOR 
l!mõii)4ÉDJO DA SOCRIITAIUA DE ESTADO DA 
ADWI!'o'JSJlL\ÇÀO B A I:>EUOAOA OEIW. DE PCt..lc1A · 
avn. DO AMAPÁ 

~lo poaaole iulro-.• - llldbola- ele 
cliftáo, .. ao f'.,. Olliooodoo. • -lodo .,_, CEDIFJn"E o <kw<no 
do Ellodo elo "-!~' paooa jo.ddi<a de olioâao F'Wi<o ÍOialiO. CNPJ 
a.' ~-1·25. por ..........., de SI!CIIKTAJUA DE 
ESTADO DA A.DMINIST.IlAÇÀO, ..,..._... -aiO pdo -
Scao1úio.. o Sr. WIIIJNC'I'OIIIIl& CUIV AUtO CAMI'OI. CJlCJ 
AI' a• _,~ c C. P. r. wf lU. !DI. J..5a - 17 - · 
CESSIOI'IÁRIO a DUJ!GAClA Gl!.llAL DE POÚClA 00 

( DIÁRIO OFICIAL) 

AMAPÁ. ~ pelo- IJoo6o&ado c.al o Sr. PAULO 
Cl!:UJl CAVALCANTI! MUTINS, ,.,.uõor õo .L G- N" 21.. M. 
Ql AP c c. r. r. N" m. te. tiU -M........., e&u.m o 
poan1ot. em COIIfonloidadc coao o M 12 f ~· c 119. il<lll I e XXVU 
da Cooulioaiçlo do E&odo do A-.pl. 1991 C 0..:.0.0 L' 146().. 
11 de ...,..., de 1993, ... Oóoalas e co.liç>6a a<pi8Jc&. ljiiC ae 
COO!pomelcDaaolllpiro_,_~ 

fUNDAMENTO U!JGAL : O praa>IC ÍUniiDI:II10 

- tapor1C lotalm lAi. ri' 0923 ele 01.01.2005. 

CLÁUSULA PIUME.l.llA - 00 OBJETO : o 
objdo clelle .__ ~ a - ele 01 iao6wj. localizodo ao 
~·~·•AY.: RioJavui.fl' -o~do 
GEA .. Olfl. 

CLÁVSIJIÃ SI!GVNDA - DA OI!STINAÇÀO 
OOUSO: Oimóvd-eedidoclcoliaa-aocodotiv-..,. oavit 
I DireU:ria de bldi&beio, alo podmdo O mcowo - rq>lUodo, 
alugado 001 ClCdido I rercc:ima. 

CLÁUSULA TBJtCEl1lA - DA VIGtNCIA : O 
poacate Termo ele Ccoslo llri visfacia por lempO i.olctamiaodo. • 
<QAiar da data .. - ...a.w.. 

E. por ........ _,....,. • COOIIIa1odcla. ........... 
CEDI!."fJ'E c CI!SSJOI'IÁRIO, o~...- em 03 ( toe. ) rios 
de ipal liDO< c fomla c OI ( UDIO ) .-zldc e ........- paa 
pahliooçlo ca Dario OOdal do Ellodo • posa ..,. J6 cfcilo, .. 
poaaoça ele deu_..... abai>Dopell.lllbiu IIOIÍIIam. 

de211l9. 

'T1lRMO DI! CESSÃO DE USO GIIATUJl'O QtJl1. I!NiliE SJ 
CEI..EII6IAM O GOVElUIO 00 ESTADO 00 AMAPÁ FOR 
~ DA SECRI!TAJaA DE ESTADO DA 
ADMINlS"I1lAoÇAO E A DEUOAOA GI!IIAl. DE taJc1A 
avn. DO AMAPÁ 

Pelo ........... iasln1DC1110,.- JDdbcra......,. de 
dift:ilo, .. ao fim aMiGado&. de ,...lodo- Cl!ili!I'ITI! o Oo....o -
do E.-lo õo A-.pl-~ õo olinilo pQolôco ÍOialiO. CNPJ 
a.• "-"US7ANI·2:f, por -.Mio de SECJDn'AillA DI! 
BSTADO DA AllMINISTUÇÀO. ,.-.s.-aiO pdo
SentiMo. o Sr. WJIIJNGTON DE CUIV AUIO CAMI'OI. CJlCJ 

AP .. -~· • C. P. r . .. to. !DI. W - 17 -
CI!SSIOI'I.ÚUO a DUJ!GAClA G&llAL DE POÚCIA DO 
AMAPÁ. ...... f'lllo- o.plo o-.1 o Sr. PAULO 
<:::aAJI CAVALCAHJ'Il JiiAJITIM&. ,..._..,a. G- !'f" lL M. 
Q I AP c C. P. 1'. !'f" llt. te. t12 - M ICCIIOiom e finDam o 
~ -~CCDoM 12l~c 119. *-1• XXVII 
ela C..Jiiloiçlo õo l!.aeodo .lo "-1>' de 1991 e DeaUo L • 1460. de 
11 ele..- oilo 1993. - a.....Jao e ....tiç>6a ......... .,.. ae ..,.,...--.... ..-c ....... -...-. 

f\JI'iDAMKNTO UIGAL : o..-~ -.,...Jota! aol.à. •' 0973 de 01.08.2005. 

CLÁVSVlA PlliMIWlA - 00 OB.IIlTO l o 
objolo .... ·-• I - • - D6n:i. lo<aliaolo ao 
~·~-Raa:,._.VableõoU...fl' ..,_o 
~do OEA wf""-

CÚ.liiiUIA SI!GVI'IDA - DA DI'JITINAÇ!O 
00 UIO: O iaa6vd..,. ceoliolo .......__....,_,.a oavir 
a 1' ~acia õo Poi~Qa, alo poda>do o - -..,.-do. 
alogado <a codido • -ema. 

CLÁURILA 'J1!IIQ'J.IlA - DA V1GtNaA : O 
....-o.c Termo ok ~ llri ,._. por......, iadda1túodo. a 
COG&arda daoa ele-.........._ 

E. por - ;..ao. e --. --., 
aaJD1TB e Cl!ll8JONÁIUO. o...--- 03 ( Trta) viao 
de ;p.l 0110r c fwa. c OI ( u- ) -.;dc c _... .... 
palllioaçto - Di6rio Ofoáol .. l!.aeodo • - - a6 c{álo, .. 
.,....aço .... _..... ...................... 

de211l9. 

Pâg. 06 

'T1lRMO DE CESSÃO DE USO ORATUJl'O QUE mrRE SJ 
CPLY.IIRAM O ClOVFllNO 00 ESTADO 00 AMAPÁ FOR 
IN'I'ERMá>JO DA SECRETAR.IA DE ESTADO DA 
~ I! A Dfl.EOhClA <WJW.. DE FOI..k::IA 
ctVn. 00 AMAPÁ 

~~ÍIUII'I-.c- llldloooea.......,.ele 
diftiío ... ao fila lloilllllao, de- lodo-CFJli!NTE o OoWDO 
dol!llododo ~ - jaddino de üálo plblico....._ OQ'J 
L' to..Ji!lo4.557-1-25. per ímam6dio da SBCRJn'AJUA DB 
ESTADO DA ADMINlSTJlAÇÀO.I"qll.-..la DCàc 110 pdo..., 
SecJá.tdo. o Sr. WIIUNGTON ll& CUIV AU10 CAWPOI. CRCI 
AP "' eouu... c c. r. "· .. ..,, m.. ua - 11 _,., 
Cl!SSJONÁJUO a DBU!OAClA CEilAL DB POUCIA 00 
AMAPÁ. ...,._.. pdo- Doie&odo o-.1 o Sr. PAULO 
CBS.ut CAVALCA!'i'J'Jt MARTII'IB. ,.,c.dorw R. G. N" 21. M. 
63 I AP c C. P. t. ~o~ 21J. 649. tU - 04 acordam c filmam o 
paeate, em cooaforwôdaclc 00111 o M 121 ~·c 119, ili:Oilc xxvn 
da Coulilaiçlo elo l!.aeodo do Aml!'4 de 1991 c o...a- L 0 1460_ ele 
l i de 11,0110 ele 1993, ... Oú..Jaa ~ co.liçôn otpialca. ljiiC ae 
compnlmo:laD a"'~ e ~apciLU ialqnimcote, 

fUNDAMENTO LI'.OAL : O~ iMuum<alo 
_, • porM Joaol aol..oi. r/'0973 clo 01.08.21m. 

CLÁUSIJIÃ PJl.IMEUlA - 00 ()8JI!TO 1 O 
.. jdo olale la- t • cculo ele 11111 ialcWd. localizodo ., 
~. M~ M RM: ....,....... 1\Cadoedn, ri' 2!12 • .,.. o 
pallim6Dio do O &A a• OU S. 

CLÁUS(JIA SI!Gl/NDA -DA DI'.STINAÇÀO 
DO l lSO :O im<Wd,.. ccü1o o1a1i!owe adoà'r-..,. ....V 
• Coonw<doria Ocnl .a. Polkia Ovil, Alo podcado o mesmo ...
repuaodo. alagado OI ....Jido I Ocra:ÍroL 

{'J.Á\11>\IIA TVIQ!J.IlA - DA VJGIJoiClA : O 
p........, Tamo ele Caolo lcri "Õlmcia por tempo Ílldcla1IJiudo, a 
am&.vcloclaoaele ............. 

E, por .......,. }ulco c ...... .-. ........ 
CIIDI'1o'TK c CESSIONÁRIO, o pooaaa. 1a1n0 em 03 ( Trta ) vi.u 
de ipo1 liDO< o r- c OI ( u- ) ....._ c _... pu3 

paN;oaçl<\ - OlMo OfiCial cio Eúdo • posa ..... a6 c{ãlo, .. 
PfUO'IÇI declou............., aboi>oqoe tamblm uoiaam. 

~~-2[~ ·-·- -9-ll ---·· 
TEJlMO DE CESSÃO l'lH USO ORA TU1T0 QUE I!NlR!! SJ 
Cl!l.EJilAN O GOVERNO 00 ESTADO 00 AMAPÁ FOR 
INTERhÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADNINIS"I"RIIÇÀO I! A DI!LEGACIA 0E.RA1.. DE I'Ol.lciA 
avn. DO AMAPÁ 

Pdo,.-...._, c ... _.,._ tamoadc 
dinà>, 00., fia ......... de .. lodo...., CI!IIENTE o OoftDO 
do E.-lo elo Aaaplpaooa joddica de dilàlo pllllic» .ioamoo, CNPJ 
a.' ICUMS57.QIOI· 2:f, por 1-....dio de SEÇRETAJUA DE 
l!ST.WO DA ADMJNISTilAÇÀO, l'q)l-.da Jlàle alo pdo -
S.. *'<lo, o Sr. WIUNG'rolllllE CAJlV AU10 CAMJ'OS, CJlCJ 
AP .. teU~ • C. P. r. ri' tiJ, a la - 17 ...., 
CI!SSIÇNÁJUO a DBLI!GAClA GUAL DI POUClA 00 
AMArA, ........... f'lllo- Do*pclo Oaal o Sr. PAULO 
CUAII CAVAI.CANT& MAIITIN8, ........ a. G. !'C' 21. N. 
Q I Ar c C. P. r. N" ltt • ..,_ ta - N accm1aaa e fii1DtGI o 
pacalc, em ...ton.idoclc CUII o M 1214' e 119, i\rm I e XXVll 
de C..t&ilalçlo do Ealodo elo ADpi de 1991 c Do<:X1D ,a. • 1460. de 
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11 <k a..,.ro de 1993, aos euo.,IM • ~ ~ q.e"" 
compromtlan a comprir e rupeitar inqnlmmk 

FUNDAMJ'.NTO U!GAL : O pRStlll< illániJD<IIIo 
'""''*"' .. .,me ioo&al.., Loi . .. 0913 do 01.08.2001. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO : O 
ubjdo ......, w....- t • - olo ... imówl. lo<alluodo 00 

"'-kfp!o <lo ~. M Riu: Rio Juoi. .-...,.o ~io olo 
GEAa' .. J6. 

Cl.ÁUSULA SECUNDA - DA DI!STIHAÇÃO 
DO USO : O illl6vd ""'...tôdo ...._. . ..,.-do._ J11111 ...,ir 
a .Ddeaaeia de Crimes Coelnl a Mol>es/Zoaa Sol. Alo 1'0Cialdo o 
IDHIOO ser _....Jo. dl~,. ...ti.~.> altnl<ÍmL 

CJ...Á!IS\TIA TERCETRA - DA VJGitN<:JA : O 
JUa<nle Tcnoo de C<oslo l<ri •iabocia po< ICG'I"' i.dcl.crmilwlo. • 
COQLa.T da dala dt:. sua IIS.\in.r.ra. 

E. I""' ....,_ ;. .... e ..w..s.to., ..a-. 
Clilli!.."'TI!. C&SSJONÁIUO. o_..-CID 03 ( T. ) vias 
de icuJ _. e r ....... • ot ( u- > """"'* e JaOIIIido ..,. 
r-!>licaçio .... l1i6rio Ofl<ial ., ÜIOd<> • """' .... "' rlàlo, .. 
poauça de doas __ .... aboiao cpc: IOIIIblm Ulium. 

1CRMO DE CES.~O r.>e U.SO ORAnm'O QUE ENTIU! SI 
CELilllRAM O UOVERNO DO I'STAOO DO AMAPÁ FOR 
Lll{ffikMá>!O DA SECRETARIA DE E51'ADO DA 
ADMINISTRAÇÀO E A DEJ.EOACIJI GERAL ÓE I'OllaA 
CIVn.. DO A.Y.APÁ. 

~lo l'f'Z8IC ;,--·.--u.o.a-dc 
direilo, OI 00 f'ua-. d< aa Wo ...... CUlirHT.E O CJowaao 
do Eol.odo do A<MP' pNK'O ju14in t1e 4i1o:i1o pdl>lico ....._ CNPJ 
a.' G0.3H.S57.11001·2S. por iDiesm6dio do SI!CilBT AlllA DE 
ESTADO DA ADMJNISTilAÇÃO,Iqll-.d& acát- pelo
S.Cmário, o Sr. WI!UNGTOI'I D« CAJlV ALHO CAMI'OI. CRC/ 
AP .- 0003~ e C 1'. r . .- '"· ~ UI - 17 .,._,, 
CESSION'ÁJUO a DI!U!GAClA GEilAL DI! POLICIA DO 
AMAPÁ. ...-.... pdo- Ddcplo Gaal o Sr. PAULO 
CJrSAil CAVALCANTE MARTlNS, ............ 11. G. N" & "-
6) I AP c C P. F. N' 2"-~ •z - 04 a<on1am e fumom o 
!"'*'*· an ~..,..o M 12 t .f" e 119, ilaD I e XXVII 
do~ ... Ellaclo ... A..pl tle 1991 C Dcc:oà:> L' I~ ele: 
18 d< a..,.ro ele: 1993, - on.taa • a.liç6a _...... cpc: "" 
compromeloem a eo...,nrc napciW ...,..._ 

FVNDAMI!NTO U!CAL : o..-~ 
-=<*A •porw qal 00 Loi . .. 0923 ... 01.08.2001. 

CLÁUSULA PIUMlUilA - DO OBJETO : O 
objdo date Uulnmc:o4o t • - ele: •• im6wi, localiudo 00 !lo!...,.. ok M_,., aa A~.: .,.,._ F.JUdo, .. CM1 n 
palrimõlio do GEA a' oe7L 

CLÁUSULA S&CIJNDA - DA lli!STJHAÇÃO 
00 !ISO: O imó•el ora calidc> ......._oe~ pon oemr 
I l)iyislo de Al-"-o ~. alo podrado O - aer 
~. •la&.odo oa cedido ala«ÍÍoo. 

<:l.Á1JSUIA TF.RCFJilA -DA VtGA!oi<:JA : O 
pto1C111e Tcnno de Ccaio l<ri VÍ~bocia por lallpO iaddamiudo, a 
coou r do data de ma IWilwora. 

E. por ... ....., jt- c cooarotados. auiaam, 
CEDF.J'o'TB e C&SSIONÁIUO, o poae.o1e tamo em 03 ( Tifo ) viaa 
de ipal _. e r..- c 01 ( u- > ..,......, • ...-. ..,. 
rai'li<açlo em l'liiri<> Ofocial .. F......SO • - .,. o6 rlâlo, 111 

peamçadedoaa ~ahu abeiliO qooc-aaiaaaL 

. tle2009. 

(DIÁR10 OFICIAL) 

n:RMO DE CESSÃO DE USO OllATUfi'O QUE EN111E SI 
CE1.EIIRAM O OOVEll.NO DO ESTADO DO AMAPÁ POR 
ll''TERMÉDIO DA SECI<ETAIUA DE E$1'ADO DA 
AOMJNWTRAÇÁO l! A DI!J.I!OACIA <H!RAL DE I'OllaA 
CIVU. DO AMAPÁ. 

Pelo poeaaolc ·--·.-.......,_-ele: 
dúálo."" 00 ,._ ................ Wo""""' CEDI!NTI! o Oowaao 
do Eol.odo.., AIMpi ,....,. jatldíu ele:-..... p6lolicc> Íllkr1IO. DIPJ 
a. • IO.JN.SS7-1·:ZS, por i*<rD6otio da SI!CRET AlUA ll« 
ESTADO DA ADMJHJSTilAÇÃO,IqRICIIIedo- alo pào
s-.ário,oSr. W&UN'GTOIIIDECAIYAUIOCAMI'OI.CIICI 
..., .- ... J.W.I ~ C P. t'. •• tlf. ~ UI - 17 00810. 
Cl!SSlONÁJUO a DI!U!GAClA G.EilAL DE POÚCIA DO 
AMAPÁ. .....-.... pào- Dcll:sado Gaal o Sr. PAULO 
<DAR CA.VAI.CAN'TE MARTINB. poll.llkrõo 11. G. N" a H. 
63 I AP c C P. F. N' ZlJ. 6e. •z - M ICa'lkm e firmam o 
p-cm<JOafocwidadc c""' o M . 12 i~· e 119. iiCGII e XXVII 
do Couâlaiçlo cb Eádo ... "-F' de I 991 e 0e<mo L' 1460. elo 
18 do a&Oifo dt. 1993. ... Olaalao e ~ ...,.üoteo. cpte ., 
co,.,..,_ a aon>prir e rapr:ilar illlq111-. 

FUNDAMENTO U!GAL : O JRK* i.o-DaiO 
....-.. .-po~~elqalao Loi . .-0923 de 01.01.200S. 

CLÁUSULA PIIJM.EUtA- DO OBJETO : O 

oio;<to - - t a <alio • .. imóYel, loeaJiudo ao 
~ • ,....,... - '"" Feia-. C'.adbo. •• ..,.., o 
polrim6oio ... GEA •• 0111. 

.cLÁUSULA SI!GIJNDA - DA DESTIHAÇÃO 
DO 11110 : O im6vel ora ccdkla lbl;......, eocluiv- pooa ocnir 
1 6' Delegacia ele: Policia do Capilll. alo 1'0Cialdo o mesmo ""' 
.....-Jo, aJogado.,. ocdido I tctcciroo. 

Cl.ÁtiSliLA nutCEIIlA - DA VJGA!oiC'JA ' 0 
preocatc l',._ ele: Ceoalo ""' viJbdo po< lallpO irlcknniudo. a 
to~~lardoilaloclc:- wiaalllra. 

E. por -- jo- ...................... 

Pág. 07 

M~ .. Meapl. M liDO: l .r.~a~Ç<> Álllljo ele: ~ . .. com i> 
patniiiOnio do GEA a• 0161. 

• CLÁUliUi:A S~IJNDA - DA DESTINAÇÃO 
00 USO : O ilnóvd-adido clalina-te eoclosi.....- pooa scsvir 
• 7' ~..,iA ele: Pollcia do Capilal, Alo podendo o mesmo ""' 
rcr--c~o. u..,ao~o ou ocdido 1 -aro.. 

C'J..ÁliSIIJA TERC:EIIlA- DA VJG2NCIA: O 
roe-te Tcsmo ele: Ceuio ted viai!oocia ror tempo ÜlcldcmiÕaado a 
CO&Iar ... clala de .... usinamra. • 

dc2009. 

TESTEMUNHAS 

::1~--
·~--

TERMO DE CESSÃO Df, USO ORAnm'O QUE ENTRE SI 
CEI..EBRAM O GOVER.IfO DO P.STAOO DO AMAPÁ FOR. 
TNTERMÉ>IO DA SECRIIT AlUA DE F.Sr ADO DA 
AmllNISI'RAÇÃO E A Dl!l.EGAOA 0ERAL DE POLletA 
CIVU. DO AMAPÁ. 

Pdo poacalc io--· O OOS JDCIIlores lamOI ele: 
dirdo. oo oo f'1111 as&iaodoo, de..,. loclo como CZDENTI! o OOYcmo 

cloEaiMio ... Â!Mfl6 ........ jul4in de olàálo ~-- CNPJ 

CEllRNTE e C&SSIONÁJUO, o poeaao1c tamo tm 03 ( Tlfa) vias 
de ipal _. c r- e 01 ( u- ) -.- e ......,.., pon 
pol>lic:açl<> .., DiMn OOeial .. Ellado • posa 11111 o6 áciln. .. 
pocseoça ele: ..... I<Oicamolw abaixo cpc: tomWrn a..u.am. _ L • ~AI001·25, por ialalu6dio do I.ECJl.ET AlUA DI! 

ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, JqlRICIICado .11C01t alo pdo ..,. 
S.CI'Oiirio. o Sr. WELINGTON D« CAJlVAU·IO CAMPOS. CII.C/ 
~ .-~ • c r. Y • .- "" -. 1st - 11 ,._,, 
CI!SSION'ÁRJO • DE.l.EGACIA GBilAL DI! POLICIA DO 
AMAPÁ. ........... pdo- Ddoplo Claal o Sr. PAULO 
CIISAil CAVALCANTE MAJITI!C. ........ olo 11. G. N" li. K 
63 I AP e C P. J'. N' %.,. ~ •z - IM ocadam c lim>uJ> o 
pteaiiiC. em COIIfomliclodc cua o M. 12 t .f" c 119, item I e XXVII 
da Couilaiçlo ... Eàlclo do ..._ ... elo 1991 C IlccJOSo L' 1460. de 
., .. .,_,de J!l!l3, ... 06uoiN. ~ ............ "" 
rompromel<m • aampir c !aptitar~ 

TERMO DE Cl:SSAO DE USO OllATUlTO QUE ENI1IE SJ 
CELF.BRAM O GOYEilNO DO EST AOO DO AMAPÁ FOR 
!NffiRMf:..DIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADWJN1S1'RAÇÁO E A DELEGACIA GERAL DE I'OlJaA 
CIVIL DO AMAPÁ. 

Pelo poaa1e ~"'·e- JDCIIlores ramos ele: 
clin:ito . .. ao fim ...u..iao, de 11111 Wo coao CEDI!NTE o Oo...., 
4lo Eoo.odo ... ~r' ...... ~ tle llioeilo P'Wieo~ DIPJ 
.. • Ge.3KU'7 .... 1· :ZS, par i--.sio .ta SBCil.ET AlllA DE 
ESTADO DA ADMJNIS111AçlO, ~ DICIIc 110 pelo
~. o Sr. WIIUNGTON D« CAJlVAUIO CAMPOS. CRC/ 
..., ri' .oJJ.W.I c C P. f . .- .. ,_ .,._ UI - 17 ..,.,.,, 
CI!SSJON.ialo a DI!U'.GAClA GI!.IIAL DE POÚCIA DO 
AMAPÁ. __... pdo - Ddcplo Gaal o Sr. PAULO 
CIISAil CAVALCANTI! M.Un'JIIII. ,.......,. &. G. N" & H. 
Q I AP e C P. F. N" 2"- 6e. ~ - M ........ e f~~~~~&~~~ o 
paea~<, em -rOUIIIidode"""' o M !2 t 4' e 119, ilaDI c XXVU 
da~ olo .Eiuoio.., ~ele: 1991 e Doczb a • 1460, de 
lt tle IJC"IO ele: 199), - a...loo O a.liç6a ...-;-, ... e 
~aeoDiplirc .............. r-

l'VNDANI!NTO LEGAL: O J0101<* iaJiromtn10 --l8j)MO ..... 00 1 ... .. Of23 ... 01.01.2001. 

CLÁUSULA PRIMEOlA - DO OBJBTO : O 
ob;olo deol& ...,._ • a - ele: .. 1m1mo1. loealiudo ao 

rtJNDAMENTO U'.GAL : O poaeo1e iaJiroiDCIIO 
__,.ApoR& loo&al ao Ui . .-0913 de 01.01.2005. 

CLÁUSULA PJUMJ!IRA - DO OBJBTO : O 
cbjos.> dcae ia- t a cealo do '"' imóYel. loealiudo ao 
M'-fplo .. M'aap4. .. Riu: !)(o MaladoM>. •• 200. Diolrilo do 
Fuaodiaoba. oom o palrimliDio.., GEA ria'. 

CLÁUSVLA SI!GUNDA - DA DI!STINAÇÃO 
00 l iSO : Oin>óvd....,.C>OIIiclodes~M.oooco.clo>iv.......,.. pon ..,..;, 
I IC7 Dd.qacia ele: PoJio:io do Capilal. Alo ~ O IDOIIDO ICI' 

~. alogado'"' cedido • ...,.;,..,., • 

CI.Áti!Ril.A TJI.aCKIJlA -DA VJG2NCIA : O 
poa<:atoe Termo de Ceuio ted vi8âda por '-P> ~nado. a 
C'OIIIardodotaclc: ............... 

.1!, por - ;o- e ...,.,......._ .........._ 
CEDENTE e C2SSIONÁiliO, o poeoc.~< 1m110 em 03 (TI& ) vias 
de ipal loor o f011110 o OI ( u- ) rcciWclo e ,_... pon 
pol>lôcoçlo em Dõ6ri<> Ofl<ial 6o Ellodo • .,... om o6 d'eik'. aa 
~ <kdou _......aboiJ<>qK lamWmUiium. 
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T'I':RMO DF. CESSÃO DI:: USO GRATUITO QUE ENI'R.E SI 
0'1.EBitAM O GOVJ-1'110 DO ESTADO DO AMAPÁ POR 
INIT~IO DA SF.cREI"ARIA m: ESTADO OA 
IIDM!NISTRAÇÃO E A DEU!GActA <JERAL DE POIJclA 
C'JVU. DO AMAPÁ. 

Pdo .,....,.~e illáro_,, c""' .odbo.a lcnDOa de 
din:ito. 01 DO f1111 ..a-Jo<, de am lodo.,.... CEIIEI'n't: o Oovenoo 
do E.o1o00 c1u Al-pji _.,. jui<ic• de dimlo P'Nóro....._, CNPJ 
1L • Oll.li'OS7-1·25. (Q' iMcnD6dio do Sl!.caET AJUA DE 
I'.STAOO DA ADM.INlSTilAÇÀO. rqnaco~~da ""* 110 pdo
Sccrclirio.oSr. WUJNGTONDBCAJI.VALHOÇAMPOS.CRC/ 
AP _. 80032M-1 c c. P. r . .t' .u. ~ ua - 11 -.. 
CESSIONÁRIO a DW.J!GAClA GERAL DE POÚClA DO 
AMAPÁ. ~ pdo - Ddc&odo 0cAJ o Sr. PAULO 
CJlSAJl CAVALCANTE MARTINS • ..,.udor 4o R. G. N" li. 96. 
63 I AP e C. P. 1'. !'o• llJ. - "l - N acordaw c fliW&III <> 
~ole. em conf<>rlllid.dc <0111 o M 12 f 4• c 119. ilem I c XXVU 
da Coor.ti ... içlo elo Eoudo elo"-"' de 1991 • DecJeiO ... 1440. de 
J8 li< "C"''O d<. 1993, ... QSuoJu C~~ 'I"" 11! 

roiJ1)romeLem 1 cua.l(lrir e respeitar ia~ 

t'VNDAMI'Jo/TO LEGAL : O-u.-
'"''""'lla •poc~eJo&ol.:> Lei . •• 0!123 de 01.01.2005. 

CLÁUSULA PRJMEUIA - DO OBJETO : O 
objeo <1<.ae ioSiftJnCDll> t a ....ao de am imów.l. localiudo 110 

~· ._ ~- A••.: Folt • ._o paolriuftio elo GU .t' 
0084. 

CLÁUSULA SI'-G UNDA - DA DUI'J.NAçlO 
J)( ) l iSO: O im(wd nn ccdiclo -... . .e ...:losiv- ,..,. tOt:tVir 
I Dclq:acia 0cnJ d<. Pulícia QYil. JOio podaoclo O ..-me> SU 

"'l"'...do. olusodn"" ccdiclo a tauims. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

E. poo- - joul<-. e ...,.....-..., ......,.., 
CP.DF.NTE e CESSIONÁRIO, o ........... ..,_- 03 ( Tr& ) viu 
de ipol k>or e fCIIM c OI ( U1110 ) ...a.ôda c ,_,illa pan 
J!Ohl~ ..,. llMri<> or.a-1 do r-..a.w~o • ,.,. .,., to\ dei~<> . .. 
p~a de doaaii:ÁQIIIIolw abaixo que tambán IMÕIWIL 

Maea,.AP.Jd~d<-2009. 

~~ 
:.ui /'OS 

CLÁII!I( IJ.A TKIIr.l'.lltA- llA VIGPJIICIA : 0 -
pr<5C111C Termo de Cc&&io lcri vi&áocia poo- tempo illddc:rmiudo, a 
watar cl. datt de .. auiMiara. 

(Setrap _ _ -~ E,poo--;.-e~.......,., 
CEDI'.NTI!. c CESSIONÁIUO. o ....-.e 1aJDo- 03 ( TrEa ) viM 
de ipal teor c forma c OI ( Uma ) mluida c raumida pan 
!"'hlic.ç~ .... Oiário Oforial ., f..a.wlo . ,.... ...,., oó d<ilo, .. 
pcc8CIIÇ<I de dou --.obu abaiJ<o qae tambáD uoinam. 

TERMO DE CESSÃO DE USO ORATIJTIO QUE ENI'RE SI 
Cl'.l..EBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO /IJAAPÁ I'OR 
INTER.Mill>IO DA SFr.RF.TARlA Di:: ESTADO DA 
AOMJNISTRAÇÃO E A DELF.GAaA GERAL. DE POLk.'tA 
CIVU.. DO AMAPÁ. 

Ptlo f'KIC'IIe iallrt-. c-mdbora tcnDos d<. 
dimlo, OI DO fUD U&iuclot, ele am lodo como Cl!lli!N'J'E O OovCIIIO 

clu Eal..to clu ~ .. - jaddica de dilàiO fi!Nico ,_, l"M'J 
a.• OO.J94.5S7.WOl·lS, por lalawálio da SECRRTARJA De 
EST AOO DA ADMINISTilAÇÀO, lqlfC:IC:IIIIda ""* alo pdo -
Scc~. o Sr. WUJNGTON DI! CAJI.V AUtO CAMPOS. CJlCI 
AI' .t' -.Jllo04 c C. P. P. •• _.,_ !OI. JSI - 17 ......,, 
CESSIONÁRIO a DIUJ!CACIA GERAL DE POÚCIA DO 
AMAPÁ. ...,.-..to pdo - Dclcsado Oaal o Sr. PAULO 
l'HSAJI. CA VALCA.>n'E MARTINII, pcnadcr elo R. G. N• a. 96. 
tl.l I AP c C. P. F. N" ll9. 6e. "l - 04 ICCrllam c fumam o 
pmca1e. em roefonoidade..,.., o M 12 t 4" e 119, i !ali I c XXVIl 
da C=aiaüçlo do Ellado do "-"' de 1991 • Dccocto ... 1460. de 
18 dr •co<k> d<. 1993. -a. .... c ~ oopint<&. qooc .. 
oompromcum a cvo>prir c tc1pcitar ~ 

} 'UNDAMENTO LEGAL : O~ insttoGlOIIIO 
t~~coalnl •pona Jeao1 ao l.à. a• 0!123 d<. 01.01.2005. 

CLÁUSULA PIUMElllA -DO OBJETO : O 
objdo date Üllli11IIICDIO t a .-o de am imóvel, locaiWido liO 

~ • M-~. na Raa: r..- Ma~qaco e1e Snasa. ,;.•....., o 
polrimllaio do G.F.A tJa•. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA Dl!llTINAçlO 
00 { fl!O : O jm(wd""' calido dcoaia ... c tll<ll,;,.-,..... otfVir 
a CIOSP/Novo Hori.....u, nlo p:dcaclo o mcamo oer JePUIIdo, 
aloa&ado ou «diW. l<n:ciros. 

CI..Áll8l ii.A TKRCI!JRA - IM VJGPJ.iC"lA : O 
pmcale Termo ele Caslo - vislncia por tca11>0 iadcocnlúado. e 
"""""da daaa de ... uoinolll'l. 

Rodolfo Fernand-;;da'Silva~ 
---1 -

WRATO DO 1• lERMO ADITIVO AO ..mJrolATO N", 
ruam 
OI - INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTRATO DO I" TERMO ADITIVO DO CONTRATO N • 
0261200& - SETitAP. 

tl - PARTE DO INSTRUMEI'ITO PRL'iClPAL: 
a) CONTRATANTE 

StCilETARIA DE E!t'TADO DE TRANSPORTES
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
I. M. R. EMPilt:ENDlr.ti:NTOS L TDA. 

c) OBJETO DO TERMO ADITIVO 

Çl.ÁJJS.llk\ PKIMEIM - DA FINALIDADE: Alterar a cltusule 
suta do eootnto em qt>CIIIo, visando f~W.A&WA& per mais um 
pcrlodo de IM (Ctnto c oittnla) dias. Por conseguinte a victncia 
alual do contraiU passa a su de JH (tracntos c novento ) di.u, 
ficando o seu novo ttrmino proarlmado pan lt de oelabro de lttt, 
podendo ocorm novas pronopçllts. 

ÇLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LIGAL: O 
pr<Stntc Termo tem como fundlft!CIIto lccal o disposto no Art. 65, 
Ioeilo 11 ela Lei n•. '·"'lU t aus altcraçlltl posltriorcs. 

03- DATA DE ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPAL: 
lO dt Sttcmbro de 2008 

AP, .L.Jde ,.b,~·L dtl009. 

W:&\TO DO J' D;RMO ADU"JYO AO CONTRATO N", 
~~m 

OI -INSTRUIIltNTO PRINCIPAL: 

EXTRATO DO 3• TERMO ADmvo DO CONTRATO N • 
03$/2005 -5ETRAP. 

12 - PARTE DO INSTRUIIIENTO PRINCIPAL: 
a) CONTllATANTE 

S[CRETARIA DE ESTADO DE IBANSPORIES
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
F. NOGUEIRA DA SILVA -ME. 

c) OOJETOOOTERMOADmVO 

ÇJ.ÁUSULA · PBII\1[18.\ - DO OBJETO: O pmc:nt.c Termo 
Aditivo tem por objclo a PBQBBQGACÀO do prazo de vipcia do 
con!Jalo n•. OH/2005, por maia um pcrlodo de H (novtnta) dias. Por 
coosesointe a Yi&tneia 111111 do coolralo pesaa e ser d<. l .l.JI (Um mil , 
tre=tot e trinta) dias, tícudo o seu novo ttrmiDo procramado pan 
t9 d• )alho de l"', podendo oconet 110\'&S prono&AÇOCI. 

ÇJ.,\USULA SEGUNDA - DA f1JNDAMENTAÇÀ0 UGAL: O 
presente Termo tem como fundamento lccal o disposto ao Art. 65, I 
1" de Lti a•. l.""'h 1111 alkraçOta posltrlorto. 

tJ- DATA DEASSL'IATURADA AVENÇA PR.lNCIPAL: 
17 dt aovt•br• tk :lttS. 

~~AP,Oi de ~v·L..dc200 . 

........ -
Roclol o Fcmaodcs da Silva Tom:s 

Sccret4rio - SETRAP 
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.tXD,Ul)....P.Q..CO)!IJ'RA ~zmt!-SElJW', 

• ti- NSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTRA TO DO CONTRA TO N". 00212009- SETRAP. 

01- PARTE DO INSTR.UUENTO PRINCIPAL: 
a) CONTllATA"Io.'TE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
SETRAP, 

b) CONTllATADA 
FORÇA ELtTRICA t.TDA. 

CLÁUSULA P.RlM~.IM- DOS flJNDAI'tfEI'I'TOS LEGAIS: O 
PRSftlle coo!Jalo fundlment- nos dilpositivos lcpis da 
Con.srituiçlo Federal de 198!, da Conslituiçlo elo El1odo do Amapji de 
1991, as Leis 4.320164, &.666193 c sua altcraçoes posteriom e ne 
Jlsliftcativa dt DlsptiiU de Lldii!IO a', tlllltol -
CPlJSETR.AP. autorizado no Proc.ct.tO Ad•l•btntfvo •'· 
6.00M93711M7. 

~-DO OI.Jl:TO: O prtSCIIte Contrato tem 
por obj<lo, a cxccuçto dos Serviços de il•lllioaçlo 4o u .. áro 
etatral da Avnlda Ta.en4o Ncvts, tncbo: Caiu D'Ác"" da 
CAESA/Tcraiul Rodcw"rio, ao Muldplo de Larujal 4o Jui, 
conforme proje\0 búico, planilha de fonn.çlo de pr<ços 111cxos a este 
in.stnnncnto. 

Ç(.ÁUSULA UllCiJ.BA - VtGtNClA: O obje\0 dcslc conll'lto 
scri executado no prazo de 45 (q1artoll • ciaco) di.u. O pnzo 
mhimo pan illlcio dos tr1balhot tct1 de I O (dez) dias. conllolos a 
panir do dia seaumte da atrcp da Ordan de Inicio dos Serviços, 
emitido prle COIIIIalantc, com base tW cspcciticaçôes ttCDicas, sem 
qualquer ônus adicional a a-.nçL 

ÇLÁUSULA OUARTA - DA DOTAÇÃO E DO VALOR: A$ 
despesas clecomntca dcm contrato, no valor mhimo de RS 
335.41 1,10 (Trenntos c qinta c cinco mil, qll&lroceotos c on;oc reais c 
vinte . centavos), correrlo • conta do Pro&rama: 16.?11.016J -
Manutençlo do Sistana Tn.~~sporle do Amap!, Açlo: 1461 -
Exccuçlo de Obras de lnfn·EstiUIIll'l Urba111, Elcmcnto de Despesa; 
449t.51 - Obru c lnstalaçllcs e Fonte de Recurso: tiO I {IUcursos de 
Transfcrhlci.u da Unilo - R11J), conforme Nota(s) d<. Empc11ho n•. 
2009NE0044f, datado de 2410412009, no velor de RS 10.000,00 (Dez 
mil reais). a(s) qual(is) ftea(m) fuenelo parte integrante deste conll'llo. 

tx.'11l.illl.IW .CQNIBATO N, • OOJ/2009 - SEfRAP. 

01-INSTRUMEP,TO PR~CIPAL: 

EXTRA TO DO CONTRA TO N". 00312009- SETRAP. 

01 - PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

SECRETAJI.IA DE ESTADO DE IBANSPORTES 
SEIBAP. 

b) CONTllATADA 
lCAP E:'>GEllliARIA LTDA. 

~UIA.mJ.MEIM. - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS: O 
presente cootraiO fvnd&mcnca·sc nos dispositivos Jc&ais da 
Con.stituiçto Fcclctll d<. 1911, da Coor.tituiçJo do Ellado do Amap6 de 
1991 , u Leis 4.320/64, 1.666193 c suu altcraç6cs P.,stcriorcs e no 
Edital de Licitoçlo na Modalidade Toruda dt Prtçot a•. tlllltOI -
CPLJSETRAP, autorizado no Proocuo Admlllblradvo •·· 
UOODOllll008. 

WUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: O prcsenlc Contrato tem 
poc obj<lo, a exccuçJo da obra de Serviços de Coucrvacl o, 
R<nptnçlo c Maallta~lo ela Rodovia AP-llt, Sal>-Trte•o: km 
t- km ll , ao s._.,eoto: k111 J,24- Braoll Novo - úllc.a 161, rom 
da 6rta Urbaaa/ ._ ll - Eotroan•eato MA • da BR-156, Eatau 
I.OSO. ao M11ldplo d< Macapt, Estado do A•ap6. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO -
EMPENHO E DOTAÇÃO DO VALOR: O valor estimado pera 
cxecuçlo do co~trato, 1 preço inicial t d<. RS 4tU4S,J7 
(Qutrocutoo t aavub • quatro mU oiloouloa e qaanoll t 
da co rt.ala c trtat1 e &ele ctlliYOI). 

DO EMPENHO E DOTAçlO: A despesa no eorrenle cxcrclcio, na 
pane aclc a ser executada, concrt a coota da elotaçlo do Orçamento 
Geral do E>lldo do Amap6, EstnJtura Program.itica: l6.71l..OIU -
lmplcmcnl.çlo do SistCOII de Tl'lnSporle do Estado, AçJo: 1<141 -
Rcstauraçlo du Rodoviu Federais e Estaduais, Elemento de Despesa: 
4490.51 - Obras e Instai~ e Fonte de Recurso: OI OI (Recursos de 
Transfcrtncias da Unilo - RTU). conforme Noll(s) de Empenho n•. 
lii09NUIJSI, datada de 1~. no valor de RS IUOt,ll (D<z 
mil rWI). a(s) qual(is) fiCI(m) fazendo pane iateJilliiC deste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VtGtNCIA: O pnzo pan a eoncluslo 
dos trabalhos dcfaoidos na CLÁUSULA PRIMEIRA t de 120 (<tolo e 
vlak) diu, cooseculivos, contidos a partir da cmisslo de Ordem de 
Serviços. 

Maclf"-AP, )~ de .J..6e.i" L d<. :1009. 



Maca á 28.04.2009 

EXIBATO DQ 2' UB"fº ADITIVO. 
AQ CONIBAIO N'. O.U/l007. 

OI-INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTRATO DO 2' TERMO AOmVO AO CONI'RATO N. • 
023noQ7- SETRAP. 

tl- PARU DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES -
SETBAP. 

b) CONTRATADA 
DOHO MAJI.TINS & JULIO L TDA. 

CJ,ÁUSUI.A PRIMEIRA - DO FUNDAMENTo LEGAL: O 
presente Tenno tem como fundlmento lepl o disposto oo art. 65, 11 
da Lei a•. 1-"&193 c nu alltn~lltl poatcrlorn 

ÇLÁUSULA SEGllND~ - DA FINALIDADE: Rombdcclmenlo 
do cquiUbrio cconOmico-financciro do COIICI'ato. 

S•bcüu•l• primeira: Em qualquer du bipóte~e~, o concrato Dlo 
poderi ter seu valor estimado alterado, admitiJido.sc apaw o reajuste 
do preço unilário do cimcato, a ocorrer aa dala de alteraçlo do preço 
pralicado pelo conttalldo ao mtante do mercado, e rne4iantc 
apccscotaçlo de llbda de preço em Vi&Of, em e011juoto com 
documento4focial do fabricaate do produto, que comprove a altcraçlo 
do preço imputado ao conlralldo. Em qualquer du bipótcacl, a 
altcraÇIO ao preço, impulldo ao COIICI'alo, podcri soliu altençlo, 
tanu. para maior ou menor, acomp~~~haodo a oacillçlo de mercado. 

S.bdiua•la acc•ada: Par& equilibrar fllllftceiramcnte o COIICI'alo, em 
caso de alttraÇIO do preço unilário do clmc:nto, cOIISOillte concliçl!es 
Clllbelccidas à subcliusula primeira, ~eima, scrt dcfmido novu 
quantidades a serem entrquca, com a dimllluiçlo clcssu quanlidades 
pcoporcionlis ao awnc:nlo do preço 1111iúrio. 

Subtlhsoll tertdra: Fie. aplk:ada a ~ de 19,60% 
(dc:unovc vi1Jula, sessenta por cento) sobre o valor da nota liJcal de 
compra. com escopo de rarwoctW a empresa em r- dos tnl>utos 
fiscais c custos administrativos. 

OJ- DA TA DE ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPAL: 

12 de Novrmbro de 2007. ·L . 
Macapi-AP,r:.Jf do .l[.U dcl009. 

~ Sc=lirio • SliTitAP 

WftATO DE RESULTADO DE L~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

lnrormeç6el tNIIvM • liciiÇio objeto dellll publc:açlo, 
deverlo dirigii-se i sede da SETRAP, ne sela da Comlaalo 
Permanente de Licitaçlo, lko l Rodollla BR-210, km O-Slo 
~,juro, Mecapi-AP de Segunda i S.xta-r.lra, d• 08:00h à 
12:00h. 

AVISO DE UCIJAÇlO 

TOIIIADA DE PREÇOS N' 004/~Pl./SETRAP 

Procesao n". 10000052120011. Objeto: Servlçot dt 

Conservaçto Rodovl6ril n• RodoYiea: Ouce Semr; Juaceino 

Kublatcltlk; Salvedor Dinlz; Ap-010 (~azeglo); Ap. 

070 (8r-1561Curllú/Santo Anlonio da Pedreira) • ramal do Km 

9. 

A Secteta~a de Esteclo de Tl'llliPOf1tl, etrlv6s da Comlsdo 

Pennanante de Llclteçlo, toma J)4)bllco 101 lnt-.ac!OI que 

promoverj lldlllçlo ne modalidlde TOI118da dl Preços, tipo 'e 

de m-r pNÇO'. aob regime de exeeuçlo emprellllde por 

·~ unltirio". 

Os lnte..aseclos em .clquklr o Edital e/ou obter melorea 

informeçOea ralalivla 6 icitiÇio objeto clette ~o. 

deYerlo dlr1glr-se 6 sede de SETRAP, ne a ale da Comlaalo 
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fwd.ornento Legal: O disposto no artigo 62 e 120 do lei n' 
8.666/93 e olleroções posteriores. 

~ .~ Mocop6, 16/03/'XX:H. 

··~nfr~:~~luro ~~n• 2042/9.5 

Extrato de Ordem de becuç6o IM SI!Yiços 

lnsln.mento 
Portes: 
OES n• 002/09-UCONT/NAF/SEINF, celebrado enlre o G.E. A, 
olrovés do Secretario de Estado do lnlroeslruluro - SEINF. 
como CONTRATANTE e o empresa SILVA & MORAES LTDA, 
pao os fins nela declarados. 

ObleJg: ConciusOo Oo Reformo e Adoptoçoo do Cenlro 
Culturollí1guo Solto, em Sontono-AP. 

~19bQ!: RS-144 159 11 (Cento e quarenta e quatro m~. 
cento e cinqüenta e nove reais e onze cenlovos). 

fml,Q: 3:> (trinta) dias consecutivos. 

~: As despesas com o execuçOo dos Set'Viços estOo 
orçados no valor global de RS· I H 1.59 11 (Cento e 
qvorenla e quatro mn. cento e clnqOenlo e nove reais e 
onze centavos). fiCando empenhodo lniciolmenle o 
imporlOnclo de ~ (trezentos reois), e correrOo ô 
conto dos recursos oriundos do Proi1Qm0 de TrabalhO: 
08.244.0097 2.618 - Apoio a EnHdodes FilantrópiCos de 
Not6!io Reconhecrnento. Nol\xeza do Despesa: 4.4,90 .S 1. 
Fonte (0107). conforme Noto de EmpenhO n'I!X:H/ NE00066. 
emitido em 1 010'2/I!:X:H. 

fll!)domeoto Legql: O d~poslo no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e allerações posleriores. 

, -

• ~opó, l0/03/I!:X:H. 

·~o Motos 
Secr 6rio lilé lnfro-estrul\xo 

Decreto n' 204219.5 

B~FER!NCIA 
.QI.,IlTQ 

: CONVITE n.• 00412008-CPUSETRAP Permanente de LlçltiÇio, alio. Rodovia 88·210, km O-Slo 

: Fornaclmento de Meteria! ct. Expecllenlll._ Lwro, Mlcapt-AP de Segunda • Sute.fen, das 08:00 u 

(Mobilização Social ) 
Marllla Brito xavler Góes 

I1fQ : "a de me110r pr.ço• 
~so n: : 8.0000037/2008 
~LOR MÁXIMO; RS 10.000,00 (ollllntl mil Nele). 

ÇONYIPAPAS: 

PAPELARIA PAPER SHOP 
L.S. ARACJJO JUNIOR 
D.M ANDRADE DA SILVA-ME 
PAPELARIA EDUCATIVA 
PAPELARIA HELP 
PAPELARIA NADJA 
PAPELARIA VITÓRIA 
PAPELARIA TROPICAL 
PAPELARIA RAizES 
PAPELARIA RIO JORDAO 
AMAFLAN AMAPÁ FLAMULAS 

WULIAOO: LICITAÇAO"DESERTA" 

NAO COMPARECEU 
NAO COMPARECEU 
NAO COMPARECEU 
NAO COMPARECEU 
NlO COMPARECEU 
NAO COMPARECEU 
NAO COMPARECEU 
NAO COMPARECEU 
NAO COMPARECEU 
NAO COMPARECEU 
NAO COMPARECEU 

AVISO DE UCITAÇAO 

CONCO~NCIA PÚ8UCA N° 002 I 200t-CPUSETRAP -

Procesao n" 1.000004t/2008. ObJeto: Contnteçlo de 
EmPNM para 01 Strv~ dt Conaerveçlo dt Roclovllla 
Eataduala, Rema la a Vlclnela, noe Munlclplot do Eeteclo elo 
Amap6. 

A Secretaria de Ealeclo de Tranapoltee, llrev61 de Comllllo 
P~m~enenlll d• Uçlteçlo, toma fll)bllco - lnt-udoe que 
promoveri llcitaçlo na modeldede Concorrtncla PC.bllce, tipo 
•a da m•nor Pf9ÇO" ,1011 reglm• de uec:uçlo empraltecM por 
pr.ço un!Uitlo. 

O. lntereuados em ~ulrif o EdiUI e/ou obter melorM 

12:00 hOtal. 

Únfra-Estrutura 

Alclr Figueira Matos 

btrato de Oldem dt becuç6o de Serviços 

A VISO DE UCIT AÇÃO 

PKECÀO PBESI:NCIAL ,.,. ~11809-CILISIMS 

O l'rqooiro da'Sectctlria de Estado da lncludo c Mobilizaçlo Social 
- SIMS, dcsi81Wo pela Pon.ria n• 20&12008 - GABISIMS de OI de 
dacmbro de 2008, publicada no DiWio Ofocial do Eslldo o• 4410 de 
OS/0112009, toma público pata o conhecimento de qucni possa 
iniC1CS$11, que à 10 horu do dia 14 de maio de 1009, na Sala da 
Comisslo Especial de LicitiÇio da Socrct&rio de Estado de lnchaslo e 
Mobilizaçlo Social do Estldo do ArnAP', sito a Avenida Procópio 
Rola n• 88, Cenlro AdministrMivo, Mecapt·Amap6. fri realizar 
l icitaçlo na modalidldc PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO, com lldjudicaçlo por loce, referente ao processo 
200&n0380, cujo objctiO i CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIM.ENTO DE MATERIAl. 
DE EXPEDIENTE, dcstinlldm 10 11tndimen1o elas necessidades da 
Sccn:uria do F..stado da ln<:1uslo e Mobiliuçlo Sociais - SIMS no 
cxon:lcio 2009, corlfctmc cspccifacaçllcs CIOIISIIIIIcs no Edital do 
PlqJo 009109 - SIMS e seus II>CXOS. lo!onuçOcs lldiâonais, bom 
corno o Edital poderio ser fornecidos na sala do rwniOcs da ComiSSio 
Especial de LicitiÇio, na SeCJCUria de Estado da lncluslo c 
Mõbilizaçlo Social, oa Av. Procópio Rola, n• 8A, Centro 
Administrativo, (tel: n• 2101-3405) .-;o elas 0811 às 12h e elas 
1411 à Uh, alé o dia 14 de maio de 

Instrumento 

6C:~e~; OOI/09·UCONT/NAF/SEINF. celebrado entre o G.E. A. i ~(::iC=Ui;;l;:it:;U;i;;ra;======;;;;;;;::;;;;;::;;;;;=;;;;;;:;;J;;./, 
otrovés da secrelaria de E1todo do lnfroEstruluro - SBNF, Joio Alclndo Costa Milhomem 
como CONTRATANTE e a empreso tflGilEC CONSTRUÇOES 
& COM~RCIO LTDA como CONTRATADA. pao os fru nela 
declarados. 

~: ConstrvçOo de 321.2tm de passorelos em modera 
de lei. com eslrutuo em tc:rugo e estllio. e I.!Xlrn e t.!iOm 
de largura. no ruo Jos6 de Altncor • Passagem do AniOnio 
- 8aiTO do Muco. em Mocapó-AP. 
~CLGjg.bgl: RS-40 96.4,37 (Quaenlo mtl. novecentos e 
sessenta e qvotro reais e trlnlo e sete cenlaii()S). 

fml,Q: 3:l·(lrinlo) dias consecutivos. 

QQ!QcOq: As dJHpeS<n com o elCAICuçOO dos serviços esiOo 
orçadas ro vola global de R$.10 9M 37 (Quorento rni, 
novecentos e sessenta e quatro reais e hinlo e sete 
centavos). fícondo empenhoda lnidalmente a lmportOncio 
de U=Jo~m (Del mi rec:is). e correrOo 6 conto dos 
recursos oriundos do Progano de Trobol'>o: 15.451.0181 
I .. 1.98 - EslrvluroçOo de Espaços Públicos. Noturezo do 
Despesa: :4.4.90 51. Fonte (0101). conforme Noto de 
EmpenhO n"'XX:H/ NE00085, emílida ern 16103/I!:X:R. 

PORTARIA N• 01812009-SECULT 

O Seeftürlo de Estede da Cultun tio 
AIIIIP'/SECULT, •• 11M de nu atribulç6cs lepis 
q11e lhe slo coaferldu pde Lei a•. 1073 tlll sea 
artl&o 9", lac:llo XVUI, seçio 11, anesoa IX, X e 
Decreto n•. 1089 de l:l de abril de 2007. 

RESOLVE: 

Autorizar o dcslocamCilto do servidor 
RÕMUW MENDES SOARES Motorista 
OficiaVGAB/SF.CULT, da sedo: 111: ...as a!tibui~ 
Macapé- AP até o municlpio de Oiapoquc - AP. com a 
finalidade de apoiar asiQI'!c., de divulaaçlo da Semana 
do lndio, no pcriodo 111: 16 a 20 de abril de 2009. 



á 28.04.2009 

Dê-!\C ciencia. registre-se c publique-se. 
Macapá (A P), l5 de abril de 200'l. 

FRANCISCO R~·~JUCÁ ARAÚJO 
Stx:re!ário de Esta~u~ura - Em Exercício 

PORTA RIA N• 019/Z009- SECUL T 

O Secretário de Estado da C•ltun do 
Amapi/SECULT, no uso de suas atrlbuiçiles lecais 
que lhe si o conferidas pela Lei ,.•, I 073 em seu 
artigo 9", inciso XVIII, seçio 11, a• ex os IX, X e 
Decreto n•. I 089 de 02 de abril de 2007. 

CONSIDERANDO a necessidade de se 
estabelecer critérios de: preservaçlo, conservaçlo e uso 
do património hi!;l{)rico; 

RESOLVE: 

Nomear o grupo de trabalho abaixo nominado 
para produção do Regimento Interno do Museu 
Fortaleza de São José de Macapá. 

Estabelecer o praw de 90 (noventa) dia~ a 
contar da publicaçilo para a concluslo dos trabalh05, 

Janaína Valéria Pinto Camilo - Presidente 
Obde Ferreira Gadelha 
Francisco Robério Jucá Araújo 
Simone Maria de Jesus 
Lilíane Monfardini Fernandes de Lucena 
Waldeli Gouveia Rodrigues 

JOÃO ALCIN COSTA MILHOMEM 
Secretário de Estado da Cultura 

PORTARIA N"0201Z009 • SI':CULT 

O Secretário de Eltado da C•ltura do 
Amapli/SECUL T, no uso de suas atribu~6a le&ais 
que lhe silo conferidas pela Lei n•. I 073 em seu 
arti&o 9", inciso XVIII, seçio 11, auxos IX, X e 
Decreto a•. 1089 de 02 de abril de 2007. 

R ESO LV E: 

I" · Conceder adiantamento a Titulo de 
Suprimento de Fundos em nome da !CI'vidora REGINA 
BORTOLOTO CANF.ZIN, Gerente do Núcleo 
Técnico l'rogramáticoiNTI?/CDC/SEClJI.T, nos termos 
do Item 111, Parágrafo único do Artigo 2", da Lei n• 
00 li, de 12 de maio de 1992, no valor de: RS 4.000,00 
(Quatro Mil Reais), para aquisição de materiais 
especíli!XIS de higicnizaçlo de obras raras da Biblioteca 
Pública Estadual F.lcy Lacerda. 

2" • O adi110tamcnto concedido dc:verá ser 
aplicado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da c.lata do recebimento. 

3" · A referida despesa deverá ser empenhada 
na Fonte de Rocursos - O lO I, Programa c.lc Trabalho-
13.391.00.52.1022. Projeto S\JMAÚMA, Elemento de 
Despesa 33.90.30- Aquisição de Material de Consumo 
R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais). 

4" • O responsável pelo adiantamento deverá 
apresentar prestaçilo de contas, de~idamentc 

homologada pelo titular do Órgão, no prazo máximo de 
10 (dez) dias, conla<b do término do praro da 
aplicação, determinado no item 2", desta Portaria. 

Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 
Macapá (AP~), 15 de: abril de 2009. 

. . 

FRANCISCO R UCÁ ARAÚJO 
Secretário de Est: ra - Em Exerci cio 

PORTARIA N'021/Z009 ~ SECULT 

O Secroüriu de Estado da Cultuu do 
AmapáiSECULT, nn uso de su.s atribuiç6" lepis 
que lhe do conreridas pela Lei n•. 1073 em seu 
artigo 'r, inciso XVIII, seçio 11, anu01 IX, X e 
Decreto n•. I 089 de 02 de abril de 2007. 

R E SO I. V E: 

I" • Conceder adiontlllllenlo a Thulo de 
Suprimento de Func.los em nome do IICI'Vidor PERLEY 
FURTADO LEITE, Chefe da IJnidadc: Administrativa 
I NA!' I SECULT, nos ter1'110!< do Item 111, Parágraro 
único do Artigo 2", cJa Lei n• 00 11 , de 12 de maio de 
1992. nc) valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais). para 
atender necessidades emergenciais desta SECUL T. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

2" - O adianlamento concedido deverá ser 
aplicado no prazo máximo de 30 (trinta) c.lias,' a contar 
da c.lata do recebimento. 

3° - A referida dc:spesa deverá ser empenhada 
na Fonte de Recursos- 0101, Program11 de Trabalho -
13.122.0001.200 1, Projeto MSA, Elemento de Despelllt 
33.90.30 - A4uisição de Material de Con!lllmo lU 
2.000,00 (Dois Mil Reais). 

4" • O re5p0nsável pelo adiantamento deverá 
apresentar prestação de conta<~, devidamente 
homologada pelo titular do Órgão, no pr<~ro máximo de 
1 O (dez) dias, contados do término do prazo da 
aplicaçilo, determinado no item 2", desta Portaria. 

OJUCÁARAÚJO 

PORTA.RIA N'Ol212009 -SECULT 

O Sec:retártn de Estado da Cuhara dn 
Amapá!SEC:tJLT, no •se de suas alriba~lies le&ais 
que lhe aio ~onferidas pela Lei n'. 1073 em seu 
.rtigo 9", ·inciso XVIII, sc~o 11, anexos IX. X e 
Dec:reto a•. 1089 de 02 de abril de 2007. 

R ESO LV E: 

Designar o ~rvidor RAIMUNDO CARDOSO 
MACIEL- Coordenador de Desenvolvimento Cultural 
I CDC I SECUL T, Código CDS-3, para exercer 
cumulativamente e em substituição a Coordenadoria -de 
l'rcservaçâo da Memória Material e 
lmatcriaVCI'MMI/SECUL T, durante o impedimento da 
respectiva titular SIMONE MARIA DE JESUS, no 
pcrfodo de 20 a 30/0412009. 

Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 
Macapt (AP), ~ abril de 2009. 

PORTARIA N• OlJIZ009- SECULT 

O Secretária de Eltado da Cultura do 
Amapá!SECUL T, ao uso de suas atrlbuiçlies legais 
que lhe sin conferidas pela Lei n•. 1073 em seu 
arfi&o 9", Inciso XVIII, seçio 11, anelos IX, X e 
Decreto n•. 1089 de.Ol de abril de 1007. 

R ESO LV t:: 

Autori1.ar o dc:slocamento do servidor 
StRGIO DOS SANTOS-Gen:nte/MPIOIC:PMMI I 
SECUL T, da sede de !111&., atrilluiç."=s Oiapoqúe - AI' 
oté o municfpio de Macapá - AP, oom a finalidade c.le 
participar da Exposição Cultural lndígc:nu, no período 
de 30104 a O IIOSIZ009. 

n.:-se ciência, registre-se e publique-se. 
Maca pá (AP). 22 de abril de 200'l. 

W"~ 
JOÃO ALCIN'Do COSTA MILHOMEM 

Secretúrio de Estado da Cultura 

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFICIO 

Es~cic: Prorro~o~• de Oficio N' 06001/2009 ao Convhio N• 
049/2008. N' Processo: 16.000.112.~. Convenentes: 
Conveniada: Confrario Tucuju CNPJ n• 
01.73:Z.S7610001-06, Convenute: Secretaria de Estado 
da Cultura/SECULT. C~PJ n' 00.394.57710001-15. 
Objuo: Prorrogar ~lle oncio" o prazo da vighcia após · 
liberaçlo do rtcMrso. Vi~téncía : Jl/12/2008 a D4/fl212009. 
Data de Assinatura: 0511212008. Assina: Pela 
SECRETARIA DE ESTADO DA CUL TVR'\IJOÃO 
ALCJ:-IDO C.OSTA MILHOMEM- SecretArio de E51ado 
da Cultura/SECULC:T;:.;::::;l!!!l---f--, 

r=====--::---:~- .. ~-~--·-=~ 

(êomunlcaçio ~ 
Marcelo Ignácio da Roza --···· 

P O R T A R I A N" 01112009 - SECOM 

O Sec:reü.rio de Eatado da 
Comunlc:açAo, no uso daa atribuiç:Oea que lhe sao 
conferidas, pela Lei N• 0617 da 16 de julho de 2001 
e , Decreto n_:-ººª7 de 03 de janeiro de 2005 a tendo 
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em vista o que consta no Momo n•02-412009-
CCOMISECOM. 

RESOLVE: 

Designar os &ervidores abaixo 
relacionados da Secretaria de Estado da 
ComunicaçAo, para viajar de Macapé sede de suas 
atividades até a comunidade de Vila Velha do 
Cassiporé no m uniclpio de Oiapoque, com objetivo 
de acompanhar a equipe da técnicos da SElCOM e 
produtores da Revista Globo Rural, nos dias 09 e 13 
da abril de 2009. 

- Gil mar Batia ta do Nascimento- Aaaeaaor 
Técnico- CDS-1 

Macapá-AP, 08 de Abril de 2009. 

;fQaft~o-fd. · 
Maria El' bete Abdon Ira Silva 

Secret*rlo ele Estado da Comunlc:açio em fxen:iclo 

. P O R T A R I A N" 02012009 • SECOM 

O Secretário de Eatado da 
Comunlc:açAo, no uso das.atribuiçOes que lhe aao 
conferidas, pela Lei N' 0617 de 18 de julho de 2001 
e, Decrelo n• 0037 da 03 de janeiro de 2005 e tendo 
em vista o que conata no Merno n•o3612009-
CCOMISECOM. 

RESOLVE: 

Designar a seMdora Blanc:a Bruna 
Coata da Castro- Aaaaaao111 Tknlca- CDS-2 da 
Secretaria de Estado da Comunicaçlo, para viajar 
da Macapá sede de BUaS atividades até o 110 
municlpio de Porto Grande-Ap. com objetivo da 
realizar cobertura jomalis tica da agenda Oficial do 
Governador Waldez GOes, nos dias 08 e 09 de abril 
da 2009. 

Macapá-AP, 08 de Abril de 2009. 

~I C.UiDo<:f} 
Maria Ellz te Abdon raira Silva 

S~~ereUrlo ele Ea da ComUIIiQçlo ., Exarclclo 

P O R T A R I A N" 02112009 • SECOM 

O Secnttário da Eatado da 
Comunlcaçlo, no uso das atrlbuiçOes que lhe slo 
conferidas. pela Lei N' 0617 de 16 de julho de 2001 
a , Decreto n• 0037 de 03 de janeiro de 2005 e tendo 
em vista o que consta no Memo n•o3712009-
CCOMISECOM. 

R E SOLVE: 

Designar os servidores abaixo 
relacionados da Secretaria da Estado da 
ComunicaçAo, para viajar de Macapé sede de suas 
atividades até o Município de Ferreira Gomes, com 
objetivo de realizar a ambiahtaçâo dos locais onde . 
ocorrerrao as inaugurações das EIICOlas Estaduais, 
nos dias 14 e 15 de abrü de 2009. 

- Valdecl Bltencurt Batlata- Gerente de Projeto
CDS-1 
• Manoel da JaeU11 Pereira da Rocha· Motorlsta
CDI-2 

-· _Macap6-AP, 14 de abril de 2009. 

:Jf.Q.aeoo,iQ_ 
Maria El'ta Abdon reira Silva 

Sec:nltirlo ele Eatado da ComuniC8Çio ., fxarclclo 

P O R T A R I A N° 02212009 - SECOM 

O Secretário da Eatado d4l 
ComunlcaçAo, no uso das atribuições que lhe sAo 
conferidas, pela Lei W 0617 de 16 de julho de 2001 
e, Daaeto n• 0037 da 03 de janeiro de 2005 e tendo 
em vista o que consta no Mamo n•04012009-
CCOMISECOM. 

RESOLVE: 

Designar os &ervidores abaixo 
relacionada. da Secretaria de Estado da 
Comunlcaçlo, para viajar de Macapé sede de suas 
atividades até o Municlplo de Ferreira Gomas, com 
obj;ttivo de realizar cobertura jomali5tica da agenda 
oficial do governador Waldez Góes em visitas, 
lnauguraç6es e reformas que acontecerao, nos dias 
15 e 16 de abril de 2009. 
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- Crlstlane de Cássla da Silva Maraco Anaice
Assessor Técnico- CDS-1 
- Carlos Eduardo Gomes Gonçalves - Assessor 
Técnico- COS-1 
- Manoel Messias Lima de França -Assessor 
Técnico- COS-1 
- José Vitório Mattos Barreto - Motorista - COI-2 

Macapá-AP, 14 de abril de 2009. 

P O R T A R I A N° 02312009 - SECOM 

O Secretário de Estado da 
Comunicação, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, pela Lei N' 0617 de 16 de julho de 2001 
e, Decreto n ' 0037 de 03 de janeiro de 2005 e tendo 
em vista o que consta no oficio n' 1 03/2009-chefe 
de gabinete/ADAP. 

R ES OLYE: 

Designar o servidor abaixo relacionado 
da Secretaria de Estado da Comunicação, para 
viajar de Macapá sede de suas atividades até a 
cidade do Rio de Janeiro- RJ, com objetivo de 
prestar assessoramento na I Reunião do Comitê 
Misto da Cooperação Descentralizada e Federativa 
Franco-Brasileira, que será realizada nos dias 21 e 
22 de abril de 2009. 

- Bianca Bruna Costa de Castro- Asaeasora 
Técnica- CDS-2 

Macapá-AP, 20 de abril de 2009. 

(Segurança 

Aldo Alves Ferreira 
"'---"· -;·------·---~- -- - - · ·--. 

ID"ISSÃO ESPECIAL DE L!Cll'ACÃO 

AVISO DE PBEGÀO PBESENCIAI, 

) 

A Sttretaria de [Siado da Justiça • SrauranÇI P6blira, 

atravt\s dt sua Comisslo Esptcial dt Licitaçlo, torna público que 

C.ni re•Liur liciloçlo na modalldadt PREGÃO PRESENCIAL 

N' 00112009 - CEUSEJL'SP, cujo objeto t\ a cootrataçlo de 

empre.. de preslaçlo de strvlço, destioado ao convênio n' 

64412008-5[:\'ASP, previsto para o dia 13 dt m•io de 2009 is 

09:00 (nove) bons, na sala de reuaiOes da SEJUSP, silo a Rua 

Machado de As.sis n' 1065- Ceotro, Macapi-AP. 

O Edillt do PREGÃO PRESENCIAL pode.-. ser obtido 

na saio da Comisslo Especial de Llcltaçlo, no prldlo da 

SF.JUSP, sito • Rua Macbodo de A,.ls o' ·1065 - Centro, 

Macap4 .. 

lnformaçOts no local, ou pelo fone (96) JJI2·20SO, ramal 

2079, dos 8:30 b 17:30 horas. 

Macapi-AP, :W de abrU de 2009. 

MÂ~ 
fru,idente da CE.LlS.ELUSf 

Autarquias Estaduais 

(Adap ~~::=oJ_ ' :3 
Robério Aleixo Anselmo Nobre 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇ~O 

PREGÃO N•. 00112009- ADAP 

A Agência de Oesenvol\limento do Amapá · ADAP, por 
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intermédio do pregoeiro e auxiliado pela equipe de apoio, 
designados pelo Diretor-Presidente da ADAP, através da 
Portaria n•. 05512009, de 02 de abril de 2009, publicada no 
Diário Oficial do Estado n•. 4471 , de 06 de abril de 2009, torna 
público. para conhecimento dos Interessados, considerando que 
o Aviso de Licitação datado de 14/0412009, foi publicado no 
Diário Oficial de N•. 4475, de 1-4/0412009, com circulaç3o no dia 
24.04.2009, tendo em vista que o prazo entre a publicidade do 
edital e a data da apresentaçao das propostas é de no mlnimo, 
8 (oito) dias úteis (Inciso V do artigo 4° da lei n•. 10.520 e inciso 
111 do artigo 11 do Decreto Federal n•. 3.555100), prorroga a 
sessão pública para o recebimento dos envelopes de preço e a 
documentação de habilitação para as 9:00 horas do dia 22 de 
maio de 2009. 

Pregoeiro 

. · :~ 
Cel. Walcyr Alberto _Costa S~t~;-

PORTARIA N" 076/2009·GABIIAPEN 

O Diretor Presidente do lnaUtuto de 
Admlnlalraçao PenitenciAria do Estado do Amapi, usando 
daa atrlbulçO.s que lhe &ao conferidas pelo Decreto lei n.• 
311 de 14 de fevereiro de 2007, e tendo em vista o fato 
denunciado nos Memo n.• 525/08 - COLPE e 083/09 -
CORREGEPEN. 

Resolvt: 

I - Dttermlnar, com animo no art. 159 da lei n• 
066/93, a instauraçlo de Proc;esso AdminlstraUvo 
Disciplinar, objeUvando apurar o abandono de serviço por 
parte do strvidor: ALAN DA SILVA MARTINS, aferlndo-M 
as comlnaçOes administrativas • a respectiva sanção, na 
forma da Lei; 

11 Constituir Comisslo de Processo 
Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores: 
Marcelo Pinto de Freitas, Agente Penitenciário, Salomlo 
Barbosa Pantoja, Agente Penltanc141rlo e Joana Darci T. 
Igreja, Educadora Penittndiria, para sob a presidência do 
primeiro, promover a apuraçlo do fato em questlo; 

111 - Deliberar que os membros da ComiN:Io, 
poder:lo reportar-se aos demais órglos da Adrnlnistraçlo 
Pública, em diligências nteess6rias a lnstnuçlo do 
procedimento. 

Dê'" Ciência, 
Publi~se e Cumpra .... 

tMril'W,~r2009 C ~~ l.lc IJ ·Jo~ntos 
DiretotP I nte do IAPEN 

( ÓrgãosAutônomo ] 

(Det;~-: ~-:::====::::::::=:::::=::::::~ 

Cei.BM José Furtado de SousaJu~~ 

COMUNICADO N'. 003/2009- DETRANIAP 
DEFESA PRÉVIAISOLUt;ÀO 

O Diretor do Departamento Estadual de Trânsito 

do Amapá - DETRAN/AP, após apreciação dos processos 

abaixo relacionados, nos termos da Resolução 149/03 -

CONTRAN, art. 9", § 1° e o § 2" do Código de Trânsito 

-

-

10. 
1n 

10.0011.0137/09 
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10.0011.1195/09 
10. ~~~ 

1.0011.1 :81/09 
10~ 
1 
10. 
10.0011.17' 9/09 
10 
1 ~iuno 

1 0.0001 ~ 17õ9 ii.i 
1 I 
1Ó.ÓÓ0.1 97109 
10-:oDO:l i3109 
10. 

1ó:OOI1.1713ll)[ 
10.0011.1730/09 
10.0011.1077/09 
10. 
10. • • 
10. 
10. 
in-

---
A íntegra das soluções encontram-se à 

disposição dos respectivos recorrentes, no DETRAN/AP. 

(PoDER LEGISLATIVO) 
--=-

I (Tribunal de Contas. do Estado ) 

Cons. José Júlio de Miranda Coêlho 

Secretaria Geral 

O Tribunal de Coma~ do Estado do Amap!, reunido em Sessão 
Plenária, à unanimidade, resolve, conceder a Medalha do 
Mérito de Contas, pelos relevantes serviços prestados à cultura, 
à cidadania, e trnnsparência da gestlo pública c ao Tribunal de 
Contas do Estado do Amap!, aos seguintes agraciados: 

Conselheiro José Julio de Miranda Coelho - Presidente do 
Tribun·al de Contas do Estado do Amapá; 
Conselheiro Manoel Antônio Dias - I' Vice-Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá; 
Conselheiro Regildo Wanderley Salomilo - 2• Vice-Presidente 
do Tribunal de Contas do Estado do Amapá; 
Conselheiro Amiraldo da Silva Favacho - Corregedor do 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá; 
Conselheira Margarete Salomllo de Santana l'erreira; 
Conselheiro Luiz Fernando Pinto Garcia; 
Conselheira Raquel Capiberibe da Silva; 
Antônio Waldez Góes da Silva - Governador do Estado do 
Amapá; 
Deputado Jorge Emanuel Amanajás Cardoso - Presidente da 
A ssembléia Legislativa do Estado do Amapá; 
Oesemhargador Dôglas Evangelista Ramos - Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estadu do Amapá. c; ' 
Procurador Márcio Augusto Alves - Procurador de Justiça do 
Estado do Amapá 

Decislo proferida no 185' Sessao Ordinária do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, realizada em 18 de fevereiro de 
2009, sob a. Presidência <lu Conselheiro Jost\ Julio de Miranda 
Coelho, presentes: Conselheiro Manoel Antonio Dias. 
Conselheiro Regildo Wanderley Salomão, Conselheiro 
Amiraldo da Silva Favacho, Conselheira Margarete Salomao de 
Santana Ferreira, Conselheiro Luiz Fernando Pinto Garcia e 
Raquel Capiberibe da silva, Procurador de Contas Pro-Tempore 
Paulo Roberto de Oliveira Martins. 

Macapá, 3~ dmarço de 2009 

DAMILTONB O 
Secre rio-Geral 
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(!ooER JUDICIÁRIO) 

(!iibunal de _Justiça d~ Estado =J 
Des. Dõglas Evangelista Ramos J 

PORTARIA N" 22617 /2009-GP 

O Desembargador DÔGlAS EVANGELISTA 
RAMOS, Presidente do Tn'bunol de jusliço do Estodo 
do Amapá. no uso dos atribuições que lhe confere o 
artigo 26, Inciso XXII. do Rroimento Interno, e tendo 
em visto o contido no Protocolo N.0 004096/2009, 

RESOLVE: 

DESIGNAR, od referendum do Pleno 
Administrativo deste Tribunal, o Excelentissimo Senhor 
Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO JUNOR, poro 
compor o Conselho Administrativo e Pedagógico do 
Escola judicial, o partir desta doto, nos lermos do 
RESOLUÇÃO N" 028/2008-TJAP. 
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Convenio n• 00512008-TJAP, por mais 12 (doze) meses. 
I V - DA VIGtNCIA: 
Pdo presente Instrumento o Convblio n" OOSJ2008.TJAP fica 
pronugado p<lo P<'fiodo ~e 12 (d<Jze) meses, contados de OI de maio 
~c 2009 a 30 de abril de 2010. podendo sofrer nova• proJTOgações 
mOObnte :'ldit:unentos :.I é o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 
J i>pôc o artigo 57, inciso 11. <b Lei n• 8.666193 c ahmções 
poslcriorcs. 
V - CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes do presente ln<tNmcnto, oo valor total de R 
S 57.600,00 (cinqüenta r .sete mil r ub:H-ntot ,.._is), corTCI'io l 
oonta do Orçamento do TJAP, da seguinte forma: 
a) Pnm o c.•crcicio 2009 fica empenhado o valor de R$ 31.400,00 
(trinta e oito mil e quatrocentot ruis), na Atividade sob o código 
02.122.02 16.2653.0000 - Manutenção d<Js Saviços Administr•tivos. 
Nalurcm de O.:spesa 3390.36 - Oulros Sc,...iços de Ten:ciros -
Pt:Ssoa Ffsica, confom1e Nora de empenho n"' 434/2009, de 
07{).112009; 
h) Para o exerdcio 2010, str.i empenhado o valor dt R$ 19.200,00 
(duenove mil e d•·uotos reais). após a publi<;açio da Lei 
On;amcntãriaAnual - LOA/2010. 
VI- FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei Complementar n• I OI , de 04 de maio de 2000; Lei n• 4.320, de 
l i ~em•,.o dc 1964;Lei n• 6.494. de 07 de dezembro de 1977; 
Ani~o 116 da t..:i n" 8.666. de 21 de junho de I. 993. com n:daçllo da 
Lei n" 9.648. de 27 de mnio de 1.998; AJtigo 82. da Lei n• 9.394, de 
20 de dezembro de 1996; Decreto n• 87.497. de 18 do agosto de 
1982, com •• ahcraçõcs dos Decretos n•s 89.467, de 21 de março de 
1984 c 2.080. de 26 do: nowmbro do; 1996; lnstruçio Nonnativa n• 
001 r2005-GABIPRES!rJAP, alterada pela lns!ruçlo Normativa ~ 
027:200tí-GAil1rRES e Instrução NoJT!l3tiva o• 037/2 
GAB/PRES: Cláusula O.w: ( Da Vigéncia e <b . - ) 
Con•enio n• 00512!00· AP; P 
()(J279'li2009-DG. 

Manpá- U de 

Dts.DÓG 
- Pnsidenlt 

Publique-se. 
Dê-se ciência. 
Cumpra·se. \ I SECRETARIA DA PRESt~NCIA DA COMARCA 0€ TRI8UNAL DE 

. JUSTIÇA 

Ntocopó, em 24 RUA GENERAL RONDON N" 1295 • MACAPÁ-AP · CEP 68.906-390 c;, ' J Pauta de Publicação -Atos Judiciais 

ELISTA RA/WJS PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 

EXTRATO DO CONTRATO N"013/2009-TJAP 
I INSTRUMENTO PRINCIPAL:CONTRATO N" 01312009-
l'JAP li-PARTES DA AÇÃO CONTRA TUAL:CONTRATANTE: 
TRIRU'IAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 
CONTRA BOA: AF.TRAL VEÍCULOS LTDA. 
111 ·OBJETO: O presente instrum<nro rem por objeto aquisição de 
O I {um) automóvel mw·o, modelo Fic-t Uno MiiJc Economy 1.0, 
dcstin:><IQ n frota do Tribunal de Justiça do E.<tado do Amapá. 
cnnf,•mte csp...-cificaçõcs constanh."S do Anexo I do presente 
in,tnun~lo. 

IV - VIGf!\CIA: O Contraio ter:i como tenno inicial de vigéncia a 
data de sua assinatur• c vigcr.i até n data do t.énnino do período 
cnhcno pcl3 g:srantia do vdculo fornecido. 
V · DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes 
do pn:scnlc Contrato cOI'Tefio à conta do Orçamento vig.;ntc do 
CONTRATANTE. sob o códig<> 02.061.00.071.0020.0.00 -
Narurc' '' de O.:SpcsA 4490.52 - Equipamentos e Maltrinl 
Pennanente. l>ota de Empenlto 2009NE272. de 05/0112009. no 
volor de RS 31.500,00 (trinta c um mil c quinhentos reais!, para 
ilh'IKkr ns. despesas incTc:nl~ a tStc Contrato. 
Vt · FUNDAME~·ro t..fGAL: Lei Complem<nlar 101, de 04 
nldio de 2000;Lc:i n" 4.320. de 17 de março de 1964; l..ci • . · 6. 
dc2t de j unho de 199J.ealrcrac;õcspost ·on:s; Le 10. de 
17 do julhn dt 2002; .;tto n" 3.555 08 d · agosto e 2 O; 
Pn:gõo :-I' 005!2009 Pro I 'da Em a de ,'0412 Pruccs 
Admuustrati\'0 n"00106 ·SG P. 
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EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO 
I- INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
Ttrrno de Doaçio n' 015/2009-TJAP 
11- PARTES DA AÇÃO CONTRATUAL: 
DOADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
1\M.'\PÁ 
DONATÁRIA: PREFEITURA M UNICI PAL DE CIJTIAS 
111- OBJETO: O prcstntc lnstNJn<nto tem por objeto transferir do 
patrimõmo do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, como DOADOR. para o patrimônio da PREFEITURA 
M UNIÇIPAL DE CUT!AS, como DONATÁRIA, a posse c dominio 

dl>S matenais cbssHic:tdos como insenivd~irrccuperiveis pt~ 
DOADOR. 
IV- Fll 'IOAMi :-TO LEGAL: Anigo 17, lnc1so 11, alinea "o" 

Le1 n' 8.666. de 2 I de junho de 1993, e ai ~· Dee• 
Fcdctal n• 9'1658. de 30 de outub c ~990· .A n•oot 009. / 

Mu:opi, ~I dt rtó 2009. 
1 l1ó t---

Desembar"Aador D gelista Ra s 

7~ 
E~TRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 

CONVÊNIO N" OOS/1001-TJAP 

I - INSTRUMEJio'TO PRINCIPAL: 
CONVf.NIO N' OOSI200R-TJAP 
11 - PARTES: , 
• TRIBIJNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DOAMAPA 
. UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ- UNIFAP 
111 ;, DO OII.IETO: 
O pres..:nte Termo Aditivo tttn ~..! objeto ~rrogar a vigéncia do 

Processo n•. 0001643-91.2007.8.03.0000 
CREDOR: JOAQUIM TARGINO BEZERRA NETO 
Advogado: CLEIDE ROCHA DA COSTA- 434AP 
CREDOR: TIAGO STAUDT WAGNER 
Advogado: TIAGO STAUDT WAGNER- 1234AAP 
DEVEDOR: MUNICIPLO DE MACAPA 
Advogado: VANIA LUCIA CAVALCANTE MAGALHAES • 
308AP 
Relalor: Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Docisào: Trata-se de precalório extraído dos autos 
da Ação Monitória em rase de Execução n'. 6.57812001 
ajuizada por JOAQUIM TARGINO BEZERRA NETO E 
OUTROS em deslavor do MUNICIPIO DE MACAPA. pelo qual 
o Juizo de Direito da 2' Vara Civel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapâ requisita o pagamento da importância de 
R$ 6. 756.52 (Seis mil. setecentos e cinqüenta e seis reais e 
cinqüenta e dois centavos) em lavor do requerente e RS 
1.303.50 (Um mil trezentos e três reais e cinqüenta centavos) 
relativos aos honorários advocatícios de TIAGO STAUDT 
WAGNER totalizando o valor de R$ 8.060,01(0ito mil. 
sessenta feais um centavo) em favor dos autores. 

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

Neste passo. a Procuradoria de Justiça observou a ausência 
da senteça dos embargos à execução e res.péCtiva certldllo de 
trânsito em julgado. Atendida a Cota Ministerial, opinou pelo 
em definitivo pelo deferimento do precatório. 

Brevemente relatado. passo a analisar e a decidir. 

Observo que o requísltório encontra-se formulado em 
observância ao disposto no art. 100 da Constilulc;ão Federal e 
art. 730 do Código de Processo Civil. estando desta feita. 
Instruido com os traslados obrigatórios prevtstos no parágrafo 
único do art. 532 do Regimento Interno desta Corte. e art 1 '. 
§1•. da Instrução Normativa n' . 003/03-T JAP. 

Ressalto que o objeto do precatório em questllo possui 
natureza alimentícia. vez que proveniente de condenação e 
execução de vert><t salarial Inadimplida. Portanto. não adstrito â 
ordem cronológica de apresentação dos precatórios comuns. 
devendo ter preferência na ordem de pagamento em relação 
aos demais. consoante preceitua o art. 100. §1' A. da 
Constituição Federal. 

Em relação á forma de pagamento. deverá ser processado na 
forma instituida pelo art. 100. §1'. da Constituição da 
Repübllca. apenas com a obse<Váncia da ordem cronOlógica 
propria. 

Pelo exposto. DEFIRO a requisição para pagamento 
formulada no Oficio Requísit6rlo. 

Comunique-se ao Excelenlissimo Senhor Prefeito do 
Municlpio de Macapâ. bem como ao Secretario de Fazenda 
Municipal. para que, ao tempo e modo devidos. seja 
providenciado o pagamento da Importância de R$ 6.756.52 
(Seis mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e 
dois centavos) em favor do crodor JOAQUIM TARGINO 
BEZERRA NETO e R$ 1.303,50 (Um mil trezentos e três reais 
e cinqüenta centavos) relativos aos honorários advocaticios de 
TIAGO STAUDT WAGNER tolalizando· o valor de R$ 
e 060.01(0ito mil. sessenta reais um centavo). nos termos do 
art. 100. §1' e §1' A. da Constituição Federal. 

NoUcle-se o Juizo requisitante. para os Iins do disposto no 
artigo 535. caout. do Reqimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) T IPO: CiVEL 
Processo n'. 0000136-27.2009.8.03.0000 
CREDOR: SOLANGE DA SILVA SANTOS 
Advogado: JAMISON NEY MONTEIRO • 606AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
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Advogado: MARCIO REGIO EVANGELISTA BARROSO • 
1477AP 
Relator: Desembargador DOGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Vistos. etc. 

Trata-se de precatório extraldo dos autos da Ação de 
Execução n•. 00945112006. ajuizada por SOLANGE OA SILVA 
SANTOS em desfa~or do ESTADO DO AMAPÁ. pelo qual o 
Juizo de Direito da 1' Vara Civel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá requisita o pagamento da importância de 
R$ 4.959,43 (Quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e 
quarenta e três centavos) em lavor da requerente. 

A requisição veio instru fda com os documentos cbrlgalórios, 
juntado aos autos. lncluido o parecer favorável do Ministério 
Público de 1' Grau . 

Neste passo. a Procuradoria do Justiça opinou pelo 
deferimento do precatório. 

Brevemente 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 Civil. Além disso, foi instruido 
com os traslados obrigatórios previstos no P'\fágra'o único 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 possui 
natureza alimentícia. vez que proveniente de condenação e 
ex~o de verba de cunho salarial inadimplida. Por1anto. n.!lo 
adstrito à ordem cronológica de apresentação dos precalórios 
comuns. devendo ter preferência na ordem de pagamento em 
relação aos demais. consoante preceitua o art. 100. §1° ·A. da 
Constituição Federal. 

Em relação â forma de pagamento. deverá ser processado na 
forma lnstituida pelo art. 100. §1'. da Constituição da 
República. apenas com a observância da ordem cronológica 
própria. 

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

Comunique--se ao Excelenlissimo Senhor 
Governador do Estado do Amapá, bem como ao Secretário de 
Planeiamenlo. Orçamento e Tesouro. para que. ao tempo e 
mOdo devidos. seja providenciado o pagamento da importância 
de R$ 4.959.43 (Quatro mil novecentos e cinquenr.a e nove 
reais e quarenta e três centavos). devidos á credora 
SOLANGE DA SILVA SANTOS. nos termos do art. 100. §1' e 
§1'A. da ConsUiuição Federal. 

Noticie-se o Juizo requisitante. para os fins do disposto no 
artigo 535. capul, do Reglmenlo Inferno deste Tribunal. 

Publique-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n'. 0001710-56.2007.8.03.0000 
CREDOR: MARIA DE JESUS MACIEL TAVARES 
Advogado: ALEXANDRE MORAES ROCHA SANTANA -
963AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: SlNYA SIMONE GURGEL JUAREZ · 535AP 
Relator: Desembarg4dor DÓGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: MARIA DE JESUS MACIEL TAVARES. 
qualifiCada no requisitório. por seu advogado. requereu; a) 
imediato pagamento do crédito pelo requerido - Estado do 
Amapá. no valor de R$ 31 .073.36 (Trinta e um mi. setenta e 
três reais e trinta e seis centavos); b) A prisão Ci'Jil do 
Secretário de Finanças no caso do desobedlên::la, tace o 
Inadimplemento voluntário do requerido e c) Atuaização do 
crédilo. 

O requisitório foi deferido em 05/12/2007, determinando-se o 
pagamento nos termos do art. 100. §1'. da Constituição 
Federal. 

Em 20112/2007. foi publicada a Decisão de ns. 54155 que 
circulou em 3111212007, para conhecimento da autoridade 
competente. 

Brevemente relatado. passo a fundamentar e a decidir. 

Trata-se de pedido de pagamento Imediato do crédito 
exeqüendo nas contas do Estado do Amapá. sob a alegação 
de falia a. pagamento do valor requisitado por esta Corte. 
fundado motivo em que seu vencimento se deu ern dezembro 
de 2008. estando o pagamento do crédito atrasado por vários 
meses. 

Cumpre ressa ltar. de lnfclo. que n.!lo merecem acolhida o 
pedido formulado pela requerente. Justifico: 

E que os créditos de natureza alimentar em relação à forma 
de pagamento. devem ser processados Igualmente aos 
demais créditos de natureza comum. inslituldos pelo art. 100 
da CF. apenas com obse<Vâncla a ordem cronológica própria. 

Ademais. a classificação dos débitos ref8fente aos 
precatórios judiciais é oriunda dos dispositivos constlluclonais 
vigentes. vinculando a sua formação à necessidade do crédito 
específico, para ensejar a sua forma de pagamento. 



Macapá,28.04.2009 

Desta maneira. a presente requisição encontra-se dentro do 
prazo para pagamento, posto que o precatório foi apresentado 
ã Fazenda Pública Estadual em data de 05 de março de 2008 
(conforme Oficio encartado à fl. 58), devendo o pagamento ser 
feito até o final do exercíciO seguinte. ou seja, até 31 de 
dezembro de 2009, consoante determina o art. 100, §1°, da 
Constituição Federal. 

Para o melhor entendimento, somente após a publicação 
editalícia da Decisão Exeqüenda é que deve ser encaminhado 
a autoridade competente (Governador e respectivo Secretário 
de Fazenda) 

1 
para ciência e cumprimento do crédito 

requisitado. segundo o mandamento cons~tucional, 
observando a data de apresentação do crédito até 1• de julho, 
quando. nesta hipótese. se deve, obrigatoriamente, fazer o 
pagamento até o final do exercício seguinte (art. 100. §1°). 

Então, considerando que o precatório foi apresentado após a 
data de t• de julho de 2007, o débito judicial deve ser inciuldo 
no orçamento público do exercíciO de 2008, cujo pagamento 
deverá ser providenciado até o final do exercicio seguinte 
31/12/2009. 

Todavia, vencido esse prazo e não havendo o pagamento 
devido é que caberã. então. pedido de seqüestro sobre as 
rendas do requerido, cuja hipótese é prevista no art. 2" da CF. 

No mesmo sentido, Inviável atualizaçJo de crédito neste 
momento, visto que obrigatória a Intimação das partes para 
eventual impugnação, ademais. o pagamento de diferença 
proveniente da atualização deve ser efetuado através da 
expedição de nova requisição, consoante previsão contida no 
art. 7", parágrafo único, da Instrução Normativa n' 00312003. 

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de pagamento imediato do 
credito referente a este precatório, bem como. o pedido de 
prisão do Secretário de Orçamento; Planejamento e Tesouro 
do Estado do Amapá. face as razões acima expostas. 

Publique-se. 

Intime-se. 

Cumpra-se. 

Desembargador D0GLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECIITORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0002201·29.2008.8.03.0000 
CREDOR: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA 
Advogado: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA - 636AP 
DEVEDOR: EStADO DO AMAPA 
Advogado: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS- 716AAP 
Relator: Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
DespadlOIDecisão: Vistos, ele. 

T rala-se de precatório extra Ido dos autos da AçJo de 
Execução n•. 00892412005, ajuizada por JULIERM!= 
SIQUEIRA DE SOUZA em desfavor do ESTADO DO AMAPA, 
pelo qual o Juizo de Direito da 1• Vara Cível e de Fazenda 
PUblica da Comarca de Macapá requisita o pagamento da 
importância de RS 423,93 (Quatrocentos e vinte e três reais e 
noventa e trés centa\IOS) em favor do requerente. 

A requisição veio instruída com os documentos obrigatórios. 
incluido o parecer lavor.ivel do t.inistélio Público de 1° Grau. 

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

Brevemente relatado passo a analisar e a decidir. 

o requisilórjo encontra--se formulado em obseNància ao 
disposto no art. 100 da Constituição Federal e art. 730 do 
Código de Processo Civil. Ném dl•so, veio instruido com os 
traslados obrigatórios previs tos no parãgrafo único do art. 532 
do Regimento Interno desta Corte, e art . 1". § 1". da Instrução 
Normativa n•. 003103· T JAP. 

Ressalto que o crédito requisitado possui natureza alimonlicia, 
visto que decorrente de pagamento de honorários 
advocaticios. Em relação ã forma de pagamento, o mesmo se 
enquadra como requisição de pequeno valor. nos termos do 
art. 100. §3". Constituição da República, e art. 1° da Lei n•. 
81012004. 

Diante disso, o pagamento devera ser efetuado no prazo de 
90 (noventa) dias, contados do recebimenlo da requisição pela 
Procuradoria Geral do Estado, consoante disciplina o art. 3" da 
aludida Lei Estadual. 

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

Comuniq~se ao Excelenlissimo Senhor Governador do 
Estado do Amapá, bem como ao Secretário de Planejamento. 
Orçamento e Tesouro. para que seja providenciado o 
pagamento da importancia de R$ 423.93 (Quatrocentos e vinte 
e três reais e noventa e três centavos). em favor do credor 
JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA. nos termos 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 intemo deste Tribunal. 

Publique-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CjVEL 
Processo n•. 0002167·54.2008.8.03.0000 
CREDOR: SILVIO ARAUJO DE ASSIS MASCARENHAS 
Advogado: SILVIO MASCARENHAS · 7130PA 
DEVEDOR: MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI 
Advogado: JOICE NEVES ALCANTARA ATHANAZIO 
137031RJ 
Relator: Des~mbargador DóGLAS EVANGELISTA 

(DIÀRIO OFICIAL) 

Despacho/Decisão: Trata-se de precatório extraido dos autos 
da A9ão de Execução n•. 583912007, ajuizada por SÍLVIO 
ARAUJO DE ASSIS MASCARENHAS em desfavor do 
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. pelo qual o Juizo de 
Direito da 2• Vara da Comarca de Laranjal do Jari requisita o 
pagamento da importância de R$ 11.818,98 (Onze mil, 
oitocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos) em favor 
do requCfente. 

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

A Procuradoria de Justiça opinou pelo deferimento do 
precatório. 

Brevemente relatado, passo a analisar e a decidir. 

O requisit6rto 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 obrigatórios previstos no parágrafo único 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 possui 
natureza alimentícia, vez que proveniente de honorários 
advocatícios. Portanto, não adstrito a ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios comuns, devendo ter preferência 
na ordem de pagamento em relação aos demais, oonsoante 
preceitua o art. 100, §1° ·A. da Consütuição Federal. 

Em relação a forma de pagamento, devera ser processado na 
forma instituída pelo art. toa. §1°, da Constituição da 
República. apenas com a observância da ordem cronológica 
própria. 

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

Comunique-se ao Excelentissimo Senhor Prefeito de Laranjal 
do Jari. bem como ao Secretário de Finanças Municipal. para 
que, ao tempo e modo devidos, seja providenciado o 
pagamento da importânCia de R$ 11.818.98 (Onze mil, 
oitocentos e dezoito reais e noventa e oito cenlaYOs). em favor 
do credor SÍLVIO ARAÚJO DE ASSIS MASCARENHAS, nos 
termos do art. 100, §1° e §1"A. da Constituição Federal. 

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

Publique-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0002087·90.2008.8.03.0000 
CREDOR: JACKSON DA SILVA RAMOS 
Advogado: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS - 670AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: PEDRO JOS~ DE SOUZA- 639AP 
Relator: Desembargador 00GLAS EVANGELISTA 
Despacho/l)ecisáo: Coloq~se â disposição do Juizo da 1' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de .RS 2.001,59 (Dois mil e um reais e 
cinquenta o nove centavos), d.,..;do ao credor JACKSON DA 
SJLVA RAMOS. relativo aos autos da Ação de Execução. n•. 
XXXXXXIXXXX. para as devidas providências. 
Oficie-se. 
lnlime·se. 
Após. arquive-se. 

Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001573·74.2007.8.03.0000 
CREDOR: CARLOS AUGUSTO DE ALMElDA LIMA 
Advogado: JOSE CHAGAS ALVES· 4759DF 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ANA ÇELIA DOHO MARTINS- 473AP 
Relator: Desembargado!' DóGLAS EVANGELISTA , 
DespachoiDecisão: Coloque-se à disposição do Juizo da 1' 
Vara Cível e de Fazenda PUblica da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 239.916,49 (Duzentos e trinta e nové mil 
novecentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos), 
devido ao credor CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA LIMA, 
relativo aos autos da AçJo de Execução n•. 2523/t 996, para 
as devidas providências, devendo ser observada a reserva do 
valor penhorado no rosto destes autos. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após. arquive-se. 

Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001532·10.2007.8.03.0000 
CREDOR: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA CHAGAS 
Advogado: FRANCK JOSE SARAIVA DE ALMEIDA- 648AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: RAYMUNDO SERGIO DE VASCONCELLOS 
SOUZA FILHO · 757PA 
Relator: Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
DespachoiDecfsAo: Coloque-se à disposição do Juizo da t • 
Vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca de· Macapá o 
crédito no valor de R$ 29.723,60 (Vinte e nove mil, setecentos 
e vinte e três reais e sessenta centavos) devidos ao credor 
Raimundo Nonato Souza das Chagas. relativo aos autos da 
Ação de Execução n•. 9019/2005, para as devidas 
providências. 

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

Desembargador D0Gl.AS EVANGELISTA 
Relator 

PRECIITORIO(PRE.C) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 000146~12.2006.8.03.0000 
CREDOR: RAINEDSON FREIRE DO NASCIMENTO 
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Advogado: MARCOS AURÉLIO MADUREIRA DA COSTA· 
792AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ANA CELtA DOHO MARTINS- 473AP 
Relator: Desembargador DóGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se à disposição do Juizo da 1' 
Vara Cível c de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
cródito no valor de R$ 13.727,30 (Treze mil, setecentos e vinte 
e sete reais e trinta centavos), devido ao credor RAINEDSON 
FREIRE DO NASCIMENTO, relaüvo aos autos da Ação de 
Execução n•. 6696/2001. para as devidas providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador DóGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CjVEL 
Processo n•. 0001480.14.2007.8.03.0000 
CREDOR: IMESUL METAL APICOLA L TOA 
CREDOR: LELIO JOSE HAAS 
Advogado: LELIO JOSE HAAS- 418AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ANA CELIA DOHO MARTINS • 473AP 
Relator: Desembargador D0GLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se à disposição do Juizo da 2' 
Vara Civel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 14.254,22 (Quatorze mil, duzentos e 
cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos). devidos à 
empresa credora IMESUL METAL APjCQLA LTDA. relativo 
aos autos da Açao de Execução n•. 7671/2003. para as 
devidas providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador D0GL.AS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001703-35.2005.8.03.0000 
CREDOR: ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE 
Advogado: ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE 
586AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ANA CELIÀ OOHO MARTINS - 473AP 
Relator: Desembargador D0GLAS EVANGELISTA 
DespachoiDecisão: Coloque-se à disposição do Juizo da 5' 
Vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca da Macapá · o 
crédito no valor de R$ 12.443.24 (Doze mil, quatrocentos e 
quarenta e três reais e vinte e quatro centavos). devido à 
ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE relativo aos autos da 
Ação de Execução n•. 1194/ 1999, para as devidas 
providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador D0GLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CjVEL 
Processo n•. 0002028-05.2008.8.03.0000 
CREDOR: NILSON RODRIGUES SARGES 
Advogado: AMILCAR HECHT DA COSTA· 57250RS 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ANA CELtA DOHO MARTINS - 473AP 
Relator: Desembargador DOGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se à dispostçao do Juizo da 5' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapa o 
crédito no valor de R$ 729.57 (Setecentos e vinte e nove reais 
e cinquenta e sete centavos) devidos ao credor Nilson 
Rodrigues Sarges, relativo aos autos da Ação de Execução n•. 
5210/2006, para as devidas providências. 

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

Desembargador QÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0002172-76.2008.8.03.0000 
CREDOR: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS 
Advogado: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS - 670AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ANA CELtA DOHO MARTINS· 473AP 
Relator: Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se à disposição do Juízo da 5' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
ctédito no valor de RS 46t.2t (Quatrocentos e sessenta e um 
reais e vinte e um centavos) devidos ao credor Marcelo de 
Oliveira Morais, relativo aos aulas da Ação de Execução n•. 
6639/2007, para as devidas providências. 

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

Desembargador OÓGLAS EVANGEliSTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0002189--15.2008.8.03.0000 
CREDOR: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS 
Advogado: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS · 670AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: JULIANE FIGUEIREDO PEREIRA- 1320AP 

. Relator: Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
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Despacho/Decisão: Coloque-se â disposição do Juizo da 5' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de RS 759.42 (Setecentos e cinquenta e nove 
reais e quarenta e dois centavos) devidos ao credor Marcelo 
de Oliveira Morais. relativo aos autos da Ação de Execução n•. 
7259/2008. para as devidas providências. 

Oficie-se 
Intime-se. 
Após. arquivtrse. 

Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0001519-11.2007.8.03.0000 
CREDOR: CELIDALVA DOS SANTOS DUARTE 
Advogado: TIAGO STAUDT WAGNER. 1234AAP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ANA CELIA DOHO MARTINS - 473A? 
Relator: Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Oecisão: Coloque-se â disposição do Juizo da 2" 
Vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapa o 
crédoto no valor de R$ 25.931 .81 (Vi~te e cinco mil, novecentos 
e trinta e um reais e oi tenta e um centavos). devido à credora 
CELIDALVA DOS SANTOS DUARTE, relativo aos autos da 
Ação de Execuçao n•. 826912004, para as devidas 
providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CiVEL 
Processo n•. 0001520-93.2007.8.03.0000 
CREDOR: NATALINA SOLANGE ALENCAR BLANC 
Advogado: AMILCAR HECHT DA COSTA - 572SORS 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ANA C E LIA DOHO MARTINS - 473A? 
Relator: Desembargador OOGI..AS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se à disposição do Juizo da 2' 
Vara Cível e de Fazenda PUblica da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de RS 6.729,14 (Seis mil , setecentos e vinle e 
nove reaos e quatorze centavos) devidos à credora Natalina 
Solange Alencar Blanc, relativo aos autos da Ação de 
Execução n•. 818412004. para as devidas providências. 

Oficie-se. 
lnlime-se. 
Após. arquive-se. 

Desembargador OOGI..AS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 000t525-t8.2007.8.03.0000 
CREDOR: PERSEU LIMA RIBEIRO 
Advogado: SINYA SIMONE GURGEL JUAREZ - 535AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: CARLOS ORLANDO FONSECA DE SOUZA • 
168AP 
Relator: Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Oecisão: ColoQue-se a disposição do Juizo da 2' 
Vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 59.62t ,09 (Cinquenta e nove mil, 
seiscentos e vinte e um reais e nove centavos). devido ao 
credor PERSEU LIMA RIBEIRO. relativo aos autos da Ação de 
Execução n•. 4157/t998. para as devidas providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após, arquove-sc. 

Desembargador D0GLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORJO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 000t522-63.2007.8.03.0000 
CREDOR. JOAO BOSCO LOBA TO RODRIGUES 
Advogado: JOSINETE MARIA DA SILVA COSTA· 708AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: MARCIO REGIO EVANGELISTA BARROSO-
t4nAP 
Relator: Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se à disposição do Juizo da 2' 
Vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 4.426,09 (Quatro mil, quatrocentos e 
vinte e seis reais e nove centavos) devidos ao credor João 
Bosco Lobato Rodrigues, relativo aos autos da Ac;ao de 
Execução n•. 7306/2003, para as devidas provtdências. 

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

Desembargador OOGI..AS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CiVEL 
Processo n•. 000t 557-23.2007.8.03.0000 
CREDOR: All.AN MACHADO DE ALMEIDA 
Advogado: ANDERSON MARCIO LOBATO FAVACHO • 
1102AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: RAYMUNDO SERGIO DE VASCONCELLOS 
SOUZA FILHO· 757PA 
Relator: Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se à disposição do Juizo da 2" 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 35.446,61(Trlnta e cinco mil, 
quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e um 
centavos) devidos ao credor Ailan MaChado de Almeida, 
relativo aos autos da Ação de Execução n•. 8.006/2004, para 
as devidas provtdéncias. 

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

Desembargador D0GL.AS EVANGELISTA 
Relalor 

PRECATORJO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0002132-94.2008.8.03.0000 
CREDOR: KATIA DANTAS DE MELO 
Advogado: KATIA DANTAS DE MELO- 827AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ANA CELIA DOHO MARTINS. 473AP 
Relator: Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Despadlo/Oecisão: Coloque-se à disposição do Juizo da 2" 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 3.6n,92 (Três mil, seiscentos e setenta 
e sete reais e noventa e dois centavos) devidos à credora 
Kátia Danlas de Melo, relativo aos autos da Ação de Execução 
n•. 701112002, para as devtdas providências. 

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

Desembargador OÓGL.AS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0002123-35.2008.8.03.0000 
CREDOR: ARLINDO TAVARES DA SILVA 
Advogado: MANUEL NORBERTO VALENTE CANTAO • 
766AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS- 716AAP 
Relator: Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se à disposição do Juizo da 2' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 4.054.35 (Quatro mil. cinquenta e quatro 
reais e trinta e cinco centavos) devidos ao credor Alindo 
Tavares da Silva. relativo aos autos da Ação de Execução n•. 
758212003. para as devidas providências. 

OfiCie-se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n• 0002130-27.2008.8.03.0000 
CREDOR: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS 
Advogado: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS • 670AIP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA • 
Advogado: JOSE MARIA MEIRELES AMARANTE • 769PA 
Relator: Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
DespachoiOccisão: Coloque-se à disposi~o do Juizo da 3' 
Vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 169.76 (Cento e sessenta e nove reais e 
setenta e seis centavos). devido à MARCELO DE OLIVEIRA 
MORAIS. relativo aos autos da Açao de Execução n•. 
956812006, para as devidas providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após. arquive-se. 

Desembargador DOGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0002t5>40.2008.8.03.0000 
CREDOR: ENI DO ROSARIO GOUVEIA DE PAULA 
Advogado: RICARDO GONCALVES DOS SANTOS· 421AP 
DEVEDOR: EST AlDO DO AMAPA 
Advogado: ANA CEUA DOHO MARTINS • 4 73AP 
Relator: Desembargador DOGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se à dlsposlc;Ao do Juizo da 3' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 2.465.6t (Dois mil, quatrocentos e 
sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), devido à 
ENI DO ROSÁRIO GOUVEIA DE PAULA. relativo aos autos 
da A~o de Execução n•. 3148/t997. parn as devidas 
providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após. arquive-se. 

Desembargador D0GLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n'. 0002156-25.2008.8.03.0000 
CREDOR: DAL VA QUARESMA DE OLIVEIRA 
Advogado: RICARDO GONCALVES DOS SANTOS · 421AP 
DEVEDOR: ESTADO 00 AMAPA 
Advogado: ANA CELIA DOHO MARTINS- 473AP 
Relator: Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Despac:lloiDecisão: Colloque-se à disposição do Juizo da 3' 
Vara Civel e de Fazenda PúbWca da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 2.497,81 (Dois mil, quatrocentos e 
noventa e sele reais e oitenta e um centavos) devidos ~ 
credora Dalva Quaresma de Olivelrn. relativo aos autos da 
Ação de ElU!Cuçáo n•. 3148/1997, para as devidas 
providências. 

OfiCie-se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador OOGI.AS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORJO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0002100~9.2008.8.03.0000 
CREDOR: RAIMUNDO AUGUSTO BRITO PINHEIRO 
Advogado: RAIMUNDO AUGUSTO BRITO PINHEIRO 
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1237AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: OTÁVIO JOSÉ DE VASCONCELLOS FARIA-
7337PA 
Relator: Desembargador 00GLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se â disposição do Juizo da 1' 
Vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de RS 2.538.16 (Dois mil quinhentos e trinta e 
oito reais c dezesseis centavos). devido ao credor RAIMUNDO 
AUGUSTO BRITO PINHEIRO. relativo aos autos da Ação de 
Execução n•. t 0.17 412007. para as devidas providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após, arquivo-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CiVEL 
Processo n•. 0001563-30.2007.8.03.0000 
CREDOR: EVERTON CARLOS DA CRUZ 
Advogado: EVERALDO CARNEIRO RIBEIRO - 523A? 
DEVEDOR: ESTADO DOAMAPA 
Advogado: MARCOS JOSE REATEGUI DE SOUZA- 468AP 
Relator: Desembargador D0GLAS EVANGELISTA 
DespachoiOecósão: Coloque-se à dispo&lção do Juizo da 1' 
Vara Cível o de Fazenda Pública da Comarca de Santana o 
crédito oo d.or de R$ 71.985.89 (Setenla e um mil, 
novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), 
devidos ao credor EVERTON CARLOS DA CRUZ. relativo aos 
autos da Ação de Exerução n•. 3504/1998. para as devidas 
provid~ncias. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador 00GLAS EVANGELISTA 
Relator 

SECRETARIA DA PRESID,;NCIA DA COW.RCA DE TRI8UNAL DE 
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PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0002079-16.2008.8.03.0000 
CREDOR: TIAGO STAUDT WAGNER 
Advogado: TIAGO STAUDTWAGNER • 1234AAP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: MARCOS JOSE REATEGUI DE SOUZA· 468AP 
Relator: Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Oecisão: Colloque-se á disposição do Juizo da 4' 
Vara Clvel e de Fazenda Pública da Comacca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 1.224,28 (Hum mil, duzentos e vinte e 
quatro reais e vinte e oito centavos). devido à TIAGO STAUDT 
WAGNER. relativo aos autos da Ação de Execução n•. 
406912004. para as devidas providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após. arquive-se. 

Desembargador D0GLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0002159-n.2008.8.03.0000 
CREDOR: ALBERTO MOZART RABELO DA ROCHA 
Advogado: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS· 670AP 
DEVEDOR: ESTADO DO N-AAPA 
Advogado: PEDRO JOSÉ DE SOUZA • 639AP 
Relator. Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Oecisão: ColoQue-se à disposição do Juizo da 4 • 
Vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca de Macpá o 
crédito no valor de R$ 1.697.27 (Hum mil , seiscentos e 
noventa e sete reais e vinte e sete centavos). deVldo à 
ALBERTO MOZART RABELO DA ROCHA. relativo aos autos 
da Ação de Exerução n•. 557912006, para as devidas 
providências. 

- OfiCie-se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador DOGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001553-83.2007.8.03.0000 
CREDOR: GIRLENE ALMEIDA DE FREITAS 
Advogado: GIRLENE ALMEIDA DE FREITAS· 35tAP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: JOSE MARIA MEIRELES AMARANTE • 769PA 
Relator. Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se à disposição do Juizo da 4' 
Vara Clvel e de Fazenda Púbtica da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 13.568,16 (Treze mil. quinhentos e 
sessenta e oito reais e dezesseis centavos). devido à Girlene 
Almeida de F rei tas. relativo aos autos da Ação de Execução 
n•. 4.64812005. para as devidas providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 
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PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001551-16.2007.8.03.0000 
CREDOR: ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE 
Advogado: ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE 
586AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: MARCOS JOSE REATEGUI DE SOUZA- 468AP 
Relator: Desembargador OOGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se à diSposição do Juizo da 4' 
Vara Cível e de Fazenda Publica da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de RS 8.452.75 (Oito mil. quatrocentos e 
cinqüenta e dois reais c setenta e cinco centavos). devido à 
ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE, relativo aos autos 
da Ação de Execução n•. 296912002, para as devidas 
providências. 
Oficie-se. 
lntime.se. 
Após. arquive-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001531-25.2007.8.03.0000 
CREDOR: IZABEL OLIVEIRA BORGES 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO - 99999AP 
CREDOR: JOSE RUFINO DOS SANTOS 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA-
405AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: MARCOS JOSE REATEGUI DE SOUZA- 468AP 
Relator: Desembargador DóGLAS EVANGELISTA 
Despac/lo/Dedsão: Coloque-se a disposição do Juizo da 4' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
cnidíto no valor de R$ 28.668,54 (Vinte e oito mil. seiscentos e 
sessenta e oito reais e cinqüenta e quatro). devido à JOSE 
RUFINO TRINDADE e IZABEL OLIVEIRA BORGES, relativo 
aos autos da Ação de Execução n•. 223812001. para as 
devidas providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após. arquive-se. 

Desembargador DóGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO; CÍVEL 
Processo n•. 000151G-49.2007.8.03.0000 
CREDOR: JOSENILDO DE OLIVEIRA CUIMAR 
Advogado: JOSENILDO DE OLIVEIRA CUIMAR- 314AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS- 716AAP 
Relator: Desembargador 0CGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se â disposição do Juizo da 4' 
Vara Cível o de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 5.628,45 (Cinco mil, seiscentos e vinte e 
oito reais e quarenta e cinco centavos), devido à JOSENILDO 
DE OLIVEIRA CUIMAR. relativo aos autos da Ação de 
Execução n•. 6239/2006, para as devidas providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após. arquive-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001505-27.2007.8.03.0000 
CREDOR: RIO NORTE T AXI AEREO L TOA 
Advogado: JOSE CHAGAS ALVES- 4759DF 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ANA LUCIA FERREIRA DA PAZ· 543AP 
Relator: Desembargador o0GLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se à disposição do Juizo da 4' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapã o 
crédito no valor de R$ 79.326,42 (Setenta e nove mil, trezentos 
e vinte e seis reais ~ quar~nta e dois centavos), devido à 
credora RIO NORTE T AXl AEREO L TOA, relativo aos autos da 
Ação de Execução n•. 3299/03, para as devidas providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após. arquive-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001495-80.2007.8.03.0000 
CREDOR: EDSON MONTEIRO LAGOIA 
Advogado: ANDERSON MARCIO LOOATO FAVACHO -
1102AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: CARLOS ORLANDO FONSECA DE SOUZA • 
188AP 
Relator: Desembargador OCGlAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se a disposição do Juizo da 4' 
vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapã o 
crédito no valor de RS 34.n7,35 (Trinta e quatro mil, 
setecentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos). 
devido à EDSON MONTEIRO LAGOIA, relativo aos autos da 
Ação de Execução n•. 3907/2004, para as devidas 
providências. 
Ohcie-se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Dcsemb.argador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001492-28.2007.8.03.0000 
CREDOR: JOSE ANTONIO SILVA FERNANDES 
Advogado: RICARDO GONCAL VES DOS SANTOS - 421AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: RAYMUNDO SERGlO DE VASCONCELLOS 
SOUZA FILHO - 757PA ' 
Relator: Desembargador D~LAS EVANGELISTA 
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Despacho/Decisão: Coloque-se a disposição do Juizo da 4' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 46.741,76 (Quarenta e seis mil, 
setecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), 
devidos ao credor JOSE ANTONIO SILVA FERNANDES. 
relativo aos autos da Ação de Execução n•. 3906/2004," para 
as devidas providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após. arquive-se. 

Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001488-34.2006.8.03.0000 
CREDOR: JOSE EMILIO HOUAT 
Advogado: VALDINEI SANTANA AMANAJAS- 383AP 
DEVEDOR: ESTADO DOAMAPA 
Advogado: ANA CELIA DOHO MARTINS - 473AP 
Relator; Desembargador oOGLAS EVANGELISTA 
Despac/lo/Oeclsão: Cot~se à disposlçAo do Juizo da 4' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 317.190.08 (Trezentos e dezessete mil. 
cento e noventa reais e oito centavos), relativo aos autos da 
Ação de Execução oriunda da Ação de Desapropriação n•. 
222312001, ajuizada pelo Estado do Amapá em desfavor da 
pessoa jurídica STEPHAN HOUAT E IRMÃOS. tendo por 
procurador JOSÉ EMÍUO HOUAT, para as devidas 
P!Ovidênclas. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após. arquive-se. 

Desembargador DóGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001453-65.2006.8.03.0000 
CREDOR: PEDRO HENRIQUE MOTIA LENZI 
Advogado: JOSE CHAGAS ALVES- 4759DF 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS • 716AAP 
Relator: Desembargador oOGLAS EVANGELISTA 
Despac/lo/Oecisão: Coloque-se á disposição do Juizo da 4' 
Vara Cível e de Fazenda Püblica da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de R$ 12.057,88(Doze mil, cinQuenta e sete 
reais e oitenta e seis centavos). devido ao credor PEDRO 
HENRIQUE MOTIA LENZI, relativo aos autos da Ação de 
Execução n•. 3259103. para as devidas providências. 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Após, arquive-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001452-60.2006.8.03.0000 
CREDOR: CARLOS EDUARDO MELLO SILVA 
Advogado: CARLOS EDUARDO MELLO SILVA- 224AP 
DEVEDOR: EST AOO DO AMAPA 
Advogado: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS- 716AAP 
Relator: Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Oespac/lo/Oecisão: Coloque-se à disposição do Juizo da 4' 
Vara Cível e de Fazenda Publica da Comarca de Macap;l o 
crédito no valor de R$ 9.433,83 (Nove mil, quatrocentos e trinta 
e três reais e oltenta e três centavos) devidos ao credor Carlos 
Eduardo Mello Silva, relativo aos autos da Ação de Execução 
n~. 1669/2000, para as devidas providências. 

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

Desembargador oOGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001450-13.2006.8.03.0000 
CREDOR: ORIVALDO DA COSTA JARDIM 
Advogado: . AMILCAR HECHT DA COSTA- 57250RS 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: MARCOS JOSE REATEGUI DE SOUZA- 468AP 
Relator: Desembargado<"OOGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se à disposição do Juizo da 4' 
Vara Civel e de Fazenda Publica da Comarca de Macapa o 
crédito no valor de RS 11.017.80 (Onze mil, dezessete reais e 
oitenta centavos) devidos ao credor Orivaldo da Costa Jardim, 
relativo aos autos da Ação de Execução n•. 402712004. para 
as devidas providências. 

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

Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001428-52.2006.8.03.0000 
CREDOR: FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS 
Advogado: FERNANDO JORGE ARAUJO DOS SANTOS -
420BAP 
DEVEDOR: ESTADO DO />MAPA 
Advogado: RAVMUNDO SERGIO DE VASCONCELLOS 
SOUZA FILHO- 757PA 
Relator: Desembargador DóGLAS EVANGELISTA" 
Despacho/Decisão: ColoQue-se a disposição do Juizo da 4' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá o 
crédito no valor de RS 6.437,88 (Seis mil, quatrocentos e trinta 
e sete reais e oitenta e oito centavos) devidos ao credor 
Fernando Jorge Araújo dos Santos, rela6vo aos autos da Ação 
de Execução n•. 3331/2003, para as devidas providências. 

Oficie-se. 
_k!!ime-se-'-. 

Após. arquive-se. 

Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Rol ator 

PRECATORIO(PREC) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0001370-15.2007.8.03.0000 
CREDOR: JOSE MARIA AGUIAR DE SOUZA 
Advogado: EDHISA MARIA TORK SOUZA- 481AP 
DEVEDOR: ESTADO DO AMAPA 
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Advogado: JOSE MARIA MEIRELES AMARANTE - 769PA 
Relator: Desembargador DÓGLAS EVANGELISTA 
Despacho/Decisão: Coloque-se à dlsposJção do Juizo da 1' 
Vara Cível e de ·Fazenda Pública da Comarca de Macapã o 
crédito no valor de R$ 10.315,43 (Dez mil. trezentos e quinze 
reais e quarenta e trê centavos), relativo aos autos da Ação de 
Execução n•_ 355511998, para as devidas provídéncias. 
Após. aguarde-se, em secretaria. o pagamento do crédito 
prinCipal no valor de R$ 68.676,21(Sessenta e oito mil. 
seiscentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos). 
Oficie-se. 
Intime-se. 
Cumpra-se. 

Desembargador 0CGLAS EVANGELISTA 
Rélator 

TRIBUNAl DE JUSTIÇA.27 de abril de 2009 

(a)JOSEfTA NDES DA ROCHA 

Chefe de Secretaria 

TRIBUNAL PlENO [).lo. COMARCA DE TRIBUNA~ DE JUSTIÇA 
RUA GENERAL RONOON N'1295- W.CAPÁ-AP- CEP 68.906-390 

Paula de Publicação- Atos Judiciais 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0000319-95.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: ENRV VINICIO DE SOUSA DE SOUZA 
Advogado: CARLOS ALBERTO SERRA TAVARES - 725AP 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA 
ESTADUAL DO AMAPÁ 
Relator: Desembargador MELLO CASTRO 
Despac/lo/Decisão: Trata-se de Mandado de Segurança, com 
pedido. de liminar, Impetrado por ENRV VINICIO DE SOUSA 
DE SOUZA, representado por sua mãe VANUZA DE SOUSA 
DE SOUZA, através de Defensor PUblico. contra ato tido por 
ilegal atribuido ao Senhor Secretário da Receita Estadual, 
consistente no lndeferlmento do pedido de isenção de ICMS 
para a aquisição de veiculo automotor. 
Asseverando inicialmente o cabimento da Ordem e a 
competência deste Tribunal. relata que ao impetrante, na 
qualidade de portador de deficiência mental. é assegurado o 
direito de adquirir um veículo automotor com Isenção do 
pagamento de ICMS. confonme normal legal estampada no art. 
1°, §3°, inciso I. allnea ·a•. do Decreto Estadual n.• 38312007. 
Aduz. nesse contexto, que requereu ao Detran-AP a sua 
submissão a exame pericial visando a emissão de Laudo de 
Perícia Médica, exigência contida na nonna, mas obteve 
resposta negativa sob a alegação de que o referido exame 
somente é realizado para a obtenção da Carteira Nacional de 
Habi~tação. 
Sustenta que. diante da negativa do Detran-AP em lhe 
submeter a exame pericial. fonmulou o pedido de isenção de 
ICMS diretamente a autoridade apontada coatora, sendo-lhe 
negado o beneficio legal em face da não apresentação do 
citado Laudo de Perlcia Médica. · 
Assevera. em longo arrazoado, que a negativa a obtenção do 
beneficio da Isenção do ICMS para aquisição de veiculas. nos 
moldes do estabelecido pelo Decreto Estadual n. • 383/2007, 
constitui violação ao seu direito liQuido e certo. além de afronta 
os principias da dignidade da pessoa humana e da legalidade. 
Após transcrever orientação doutrinária e jurisprudencial que 
entende favorecer seus argumentos e asseverar como 
presentes os pressupostos do fumus bani iuris e do perlculum 
in mora, condul por requerer a concessão de liminar inaudita 
altera pars "com a finalidade de determinar llminanmente que o 
Impetrado conceda a isenção de ICMS ao Impetrante". (sic). 
No mérito. propugna pela concessão definitiva da Ordem 

Requer. por fim. a notificação da Autoridade apontada Coatora 
para que presto as informações e a concessão dos beneficios 
da justiça gratuita. 
Instrui a Ordem com documentos de fls. 14 usque 41 . 

Este o relatório. 

Decido. 

Entendo como absolutamente necessária ao exame da 
concessão ou nAo da liminar seja a d. Autoridade apontada 
como Coatora notifocada para prestar as infonnações que 
julgar convenientes, ra8ervando-me o direito de "xaminar o 
pedido liminar depois de prestadas essas Informações. 
Nesse contexto. determino: 

a) A citação do DETRAN-AP, na pessoa de seu representante 
legal, para integrar a lide na qualidade de litisconsorte passivo_ 
necessârio; 
b) A notificação d. Autoridade apontada como Coatora e do 
OETRAN-AP para que prestem, em 48 horas. as informações 
que julgarem convenientes. 
As notificações deverão ser acompanhadas de cópia da 
inicial. 
Concedo a gratuidade da Justiça. 
Após, voltem-me os autos conclusos para exame do pedido 
de liminar. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Desembargador MELLO CASTRO 
Relator 



Macapá 28.04.2009 

AGRAVO TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0000163·10 2009 8.03.0000 
AGRAVANTE: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: ANTONIO CLESIO CUNHA DOS SANTOS -
1583MA 
AGRAVADO: EDIEN DO SOCORRO SERRA PENA 
Advogado: ROGERIO SANTOS VILHENA • 1195AP 
Relator: DesembargadOr MELlO CASTRO 
Despacho/Decisão: Trata-se de Agravo Regimental interposto 
pelo ESTADO DO AMAPÁ. objehvando submeter à apreciação 
do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte. a decisão monocrâtica 
deste relator que nos autos do Mandado de Segurança n• 
0000163.2009.8.03.0000. concedeu. em parte. a liminar 
pleiteada. determinando a autoridade coatora que inclw na 
margem consignável da im;>etrante. para fim de viabilizar 
empréstimo em consiQnação. o valor e.draido da média 
recebida por ptant~ nos ultimas doze meses. 
Sustenta o agravante. em s1ntese. que a legislação aplicável a 
espécie • Decreto Estadual n• 0331109 • tim1ta a margem das 
consignações facultaüvas a 30% da remuneração do servidor, 
visando. sobretud<>. preser\lá4a em face de situações de 
descuodo que venham a onerá-ia. já que. rotineiramente. o 
Estad<> d<> Amapá é chamado ao Judiciãrio pata responder 
questões atinentes a cons1gnações financeiras de seus 
servidores (sic). 
Disco<rendo sobre as disposições legais e constitucionais que 
defonem a remuneração dos servidores. enfatiza que eventual 
decreto governamental, pode apenas discorrer acerca de 
casos especlrtcos de remunet'ação. razão porque entende que 
não se pode aplicar o Decreto Estadual n• 033112009 ao caso 
concreto já que se limita a disciplinar margem consignável em 
relação aos profissionais de saúde. nã<> incluldos os plantões 
na POLITEC (slc). 
Ao final, destacando as peculiaridades dos plantões 
realizados pelos profissionais da saúde em face daqueles 
prestados na POLITEC, conclui por requerer o conheclmenlo e 
o provimento do Agravo Regimeniat. 
Este o relatório. 

DECIDO 
Em que pese o Agravo Regimental consubstanciar recurso 
capaz de submeter á apreoação do Tribunal Pleno decisão 
monocrática do relator. concessiva ou não da medida iminar 
pleiteada. em sede de Mandado de Segurança. tal 
possibilidade encontra óbice tanto no Regimento Interno desta 
Egrégia Corte quanto na jurisprudência dos Tribunais 
Supet'iOres. já que o procedimento do Agravo Regimental não 
se coaduna com o rito célere do writ constitucional. consoante. 
alias. entendimento sumulado pelO Excelso S'4"erno Tribunal 
Federal: 
·sumula 622 • Nilo cabe agravo regimental contra decisã<> do 
relator que concede ou Indefere liminar em Mandado de 
Segurança·. 
Destarte. conQuanto. o entendimento de alguns Tribunais 
apregoando a ineJàstência de vinculação ou subordinação a 
mencionada Súmula 622. ao argumento de que ao Supremo 
Tribunal Federal não é dado interpretar normas legais que não 
tenham assento consütuclonat. o certo é que o colendo 
SuperiOr Tribunal de Justiça. por sua Corte Especial, passou a 
encampar o mesmo entendimento, in verbis: 
'O SuperiOr Tribunal de Justiça. em observ~ncia a orientaçAo 
consignada no verbete 622 ~ Sumula do Supremo Tribunal 
Federal, tem corno pacifico. já. o entendimento de que não é 
cabivet Agravo Regimental contra decisão do relator que. em 
Mandado de Segurança. defere ou indefere limina,.. (ST J · 
Corte Especial • AgRg na Rd 1975/RJ ·Rei. Ministro EDSON 
VIDIGAL • DJ 10104106). 
De outra parte. na esteira desses precedentes. o Regimento 
Interno desta Egrégia Corte disciplina no § JO de seu art. 326 
que 'da decisão que deferir ou indeferir medida liminar em 
Mandado de Segurança. não caberá agravo rogimentaf'. razão 
porque entendo que o nilo conhecimento do recurso é medida 
que se impõe pela ausência de um de seus pressupostos 
objetivos. qual seja o cabimento. não havendo alternativa. 
senilo a incidência da regra do art. 557 do Código de Processo 
Civil. no senbdo de que: 
·o relator negará seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível, improcedente. prejudicado ou em ~onto com 
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo 
tribunal. do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior" 
Com esses fundamentos. considerando a fundamentação 
supramencionada, INDEFIRO DESDE LOGO O PEDIDO, 
negando seguimento ao Agravo Regimental com fundamento 
no art. 557 do Código de Processo Civil. 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Desembargador MELLO CASTRO 
Relator 

Pauta 'de Publicação - Atos Judiciais 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CiVEL 
Processo n•. 0001855-78.2003.8.03.0000 
IMPETRANTE: MARCIO R06ERTO CARDOSO MAGALHAES 
Advogado: OSVALDO SOUZA DE CAMPOS · 368AP 
IMPETRADO: SECRETARIO ESTADO DA AOMINISTRACAO 
AMAPA/PRESIDENT 
Relator: DesembargadO< GILBERTO PINHEIRO 
Acórdão: . 
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. 
BOMBEIRO MILITAR. EXAMES MÉDICOS. 
EXIG~NCIA DO EDITAL PRINCiPIO DA VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO. 1) 
No concurso público para pre>vimento de carg<>s. tanto o 
candidato quanto a Administração 
Púbica ficam adstritos aos termos do edital. 2) Se o candidato 
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não demonstra ter condições de 
saúde dentro dos parâmetros exigidos no edilill para aptidao 
ao cargo, ruio há direito liquido e 
certo a merecer a tutela jurisdidonal em sede d.e mandado de 
segurança. 3) Ordem denegada. 

ACÓRDÃO 

Vistos. relatados e discutidos os presentes autos, o PLENO 
DO EGR~GIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMN'À. à unanimidade, conhecetJ 
do Mandado de Segurança e. no 
mérito. por maio<ia. o denegou. vencidos o Or. Constantino 
Brahuna e os Desembargadores 
OOglas Evangelista e MellO Castro. que concediam. Red'ogiu o 
acórdão o Desembargador 
Canno António. 

Participaram do julgamento os Excelenttsslmos Senhores 
Desembargadores AGOSTINO 
SILVÉRIO (PresidenteNoto desempate). CARMO ANTONIO 
(1.0 Vogal). EDINAROO SOUZA (2.• 
Vogal). DÓGLAS EVANGEliSTA (3.0 Vogal). MELlO 
CASTRO (4.• Vogal). MÁRIO GURTYEV (5. • 
Vogal) e o Juiz Convocado CONSTANTINO BRAHUNA 
(Relator). 

Macapá (AP). 19 de novembro de 2008. 

Desembargador CARMO ANTONIO 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CiVEL 
Processo n•. 0001871·32.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: MARCILEI LOPES DA COSTA 
Advogado: JOAO AUGUSTO MELO ROSA JUNIOR 
1498AAP 
IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSA DE CONCURSO 
PUBLICO 
Relator. Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Acórdão: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 
MANDADO DE SEGURANÇA • CONCURSO PUBLICO· 
INVESTIGAÇÃO SOCIAL • PREVISÃO EDITALICIA 
LEGALIDADE· AUS~NCIA DE DIREITO 
LIQUIDO E CERTO. 1) Malgrado os antecedentes a iminais 
não possam ter fO<ça desabonadora 
ã cond<Jiil ~I do concursandos, o certo é que o editaf do 
concurso também pontuou esse 
aspecto como forma de prevenir, na fase seleUva de 
candidatos ao ex8fCicio de atribuições 
policiais. o ingresso de quem fraz, em sua folha biográfica, 
essa restr~. Assim, se o prelérito 
não é espelho do presente e deixando de pet'mitir a 
antecipaç.lo de juizos de julgamento em 
relação ao futuro. a avaliação psiooklgtca. al iada às 
informaçôe$ pregressas. permitem fazê-lo. 
2) On:lem denegada. 

VIs los. relatados e discutidos os presentes aulas, o TRIBUNAL 
PLENO do Egrégio TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por unanimidade, 
conheceu e denegou a ordem. nos 
termos dos volos proferidos. 

Participaram do julgamento os Excelentissimos Senhores 
Desembargadores AGOSTINO 
SILVÉRIO (Presidente), GILBERTO PINHEIRO (Relator), 
CARMO ANTONIO (1° Vogal). 
EDINARDO SOUZA (2" Vogal), RAIMUNDO VALES (3° Vogal) 
e MELLO CASTRO (4" Vogal). 

Macapa-Ap, 21 de janeiro de 2009. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0000117-21.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: ADRIANA COLARES BRANDAO 
Advogado: MANOEL DA COSTA MACIEL · 675AP 
IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DO 
JARI 
Advogado: VINICIUS ALFREDO GOOONIX NIZ MARVULLE 
- 2&4501SP 
Relator: Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Acórdão: MANDADO DE SEGURANÇA • PRETENSÃO 
SATISFEITA NO CURSO DA MANDAMENTAL
ESVAZIAMENTO DO 06JETO • DESAPARECIMENTO DO 
INTERESSE DE AGIR· INCID~NCIA 
DO ART. 462. C/C O ART. 267, INC. VI (CPC)· EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM SOLUÇÃO DO . 
MERITO • Se, no curso do mandado de segurança. o 

- impetrante con5egue administrativamente 
satisfazer sua prelensto, "ex vi' do disposto no art. 462. do 
Código de PrOC0$$0 Civil. 
esvaziado fica o objeto da mandamental, cujo processo deverá 
ser extinto sem resolução do 
mérito, tal como previsto no art. 267. inc. VI, do mesmo 
es1atulo instrumental, ante o 
desaparecimento do interesse pela obtenção da prestação 
jurisdicional. 

ACÓRDÃO 

Vistos e ra!atados os autoa. o PLENO DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, reunido ordll1allamente, por maiOria, não conheceu do 
'mandamus" pelo 
desaparedmento do objeto. vencJdo o Oes. Mello Castro e, à 
unarimidade, extinguiu o 
processo sem resolução do mérito. com suporte no art. 267. 
inc. VI. do Código de Processo 
Civil. tudo nos termos dos votos proferidos. 
Participaram do julgamento os Excetentissimos Senhores 
Desemba~o~~ _ 
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EVANGELISTA (Presidente), MARIO GURTYEV (Relator). 
LUIZ CARLOS (1""Vogal). CARMO 
ANTONIO (2"'Vogal). EDINARDO SOUZA (JO Vogal). 
RAIMIJNDO VALES (4" Vogal). AGOSTINO 
SIL VERtO (50 Vogal) e MELLO CASTRO (6" Vogal). 
Macapâ (AI'), 15 de abril de 2009. 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0000120-73.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: MARIA DALVA PINHEIRO SOUSA ARAUJO 
IMPETRANTE: ROSINETE BORGES LOBA TO 
IMPETRANTE: ROSIVETE SOARES MARTINS 
IMPETRANTE: JOAQUIM GERALDO DA SILVA FILHO 
IMPETRANTE: JOSE WILKER TOSCANO FURTADO 
Advogado: MANOEL DA COSTA MACIEL· 675AP 
IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DO 
JARI 
Advogado: VINICIUS ALFREDO GODONIX NIZ MARVULLE 
• 284501SP 
Relator. Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Acórdão: 

MANDADO DE SEGURANÇA • PRETENSÃO SATISFEITA 
NO CURSO DA MANDAMENTAL · 
ESVAZIAMENTO DO OBJETO • DESAPARECIMENTO DO 
INTERESSE DE AGIR· INCID~NCIA 
DO ART. 462, C/C O ART. 267, INC. VI (CPC) • EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM SOLUÇÃO DO 
M~RITO - Se. no curso do mandado de 5egurança. o 
impetrante consegue administrativamente 
satisfazer sua pretensao. ·ex vf' do disposto no art. 462, do 
Código de Processo Civil, 
esvaziado fica o objeto da mandamental. cujo processo deverá 
ser extinlo sem resolução do 
mérilo. tal como previsto no art. 267. inc. VI. do mesmo 
estatuto instrumental. ante o 
desaparecirnenlo d<> interesse pela obtenção da prestação 
jurisdicional. 

ACÓRDÃO 

VlsiOs e relatado& os autos, o PLENO DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPA. reunido ordinatiamente. por maioria. nao conheceu do 
·mandamus" pelo 
desaparecimento do objelo. vencido o Oes. MellO Castro e. â 
~midade. extinguiu o 
processo som resotu<;ao do mérito. com suporte no art. 267, 
Inc. VI. do Código de Processo 
Civi. tudo nos termos dos votos proferidos. 

Participaram do julgamento os Excelentisslmos Senhores 
Desembatgad<lfes DOGLAS 
EVANGELISTA (Presidente). MÁRIO GURTYEV (Relator). 
LUIZ CARLOS (10 Vogaf), CARMO 
ANTONIO (2° Vogal). EDINARDO SOUZA (3° Vogal). 
RAIMUNDO VALES (40 Vogal). AGOSTINO 
SILVÉRIO (50 Vogal) e MELLO CASTRO (6° Vogal). 

Macapa (AP), 15 de abril de 2009. 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CÍVEL 
Pre>cesso n•. 0000127-65.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: GILDA LIMA DE SOUZA 
IMPETRANTE: EDIMAR MOREIRA DE SOUZA 
IMPETRANTE: ELZA MARIA SERRA FROES 
IMPETRANTE: KAREN MENDES DE ARAUJO 
IMPETRANTE: ELISANGELA MARTINS MAFRA 
Advogado: MANOEL DA COSTA MACIEL · 675AP 
IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DO 
JARI 
Advogado: VINICIUS ALFREDO GODONIX NIZ MARVULlE 
• 2&4501SP 
Relator. Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Acórdão: 

MANDADO DE SEGURANÇA • PRETENsAO SATISFEITA 
NO CURSO DA MANDAMENTAL· 
ESVAZIAMENTO DO OBJETO • DESAPARECIMENTO DO 
INTERESSE DE AGIR- INCID~NCIA 
DO ART. 462. C/C O ART. 267, INC. VI (CPC) • EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM SOLUÇÃO DO 
M~RITO • Se, no curso do mandado de segurança. o 
lmpetranle consegue administrativamente · 
satisfazet' sua prelensâo, ·ex vf' do disposto no art. 462, do 
Código de Processo Civil. 
esvaziado fica o objeto da mandamental, cujo processo deverá 
Set' extinto sem resolução do 
mérito, tal como previslo no art. 267, inc. VI, do mesmo 
estatuto instrumental. ante o 
desaparecimento do interesse pela obtenção da prestação 
jurisdicional. I 

ACORDAO 

Vistos e relatad05 os autos. o PLENO DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAP A, reunido ordinariamente, por maioria, não conheceu do 
•mandamus' pelo 
desaparedmenlo do objeto. vencido o Oes. Mello Castro e. ã 
unanimidade. extinguiu o 
processo sem resolução do mérito. com su~!... no ~rt. 267. 
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inc. VI, do Código de Processo 
Civil, tudo nos lermos dos wtos proferidos. 

Participaram do julgamento os Excelentissimos Senhores 
Desembargadores OÕGLAS 
EVANGELISTA (Presidente), MÁRIO GURTYEV (Relator). 
LUIZ CARLOS (1 .. Vogal). CARMO 
ANTONIO (2""Vogal), EDINARDO SOUZA (3° Vogal), 
RAIMUNDO VALES (4" Vogal), AGOSTINO 
SIL VÊ RIO (5° Vogal) e MELLO CASTRO (6" Vogal). 

Macapá (AP). 15 de abfil de 2009. 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator 

MANDADO DE SEGURANÇA TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001902-52.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
SANTANA 
Advogado: ALESSANDRO DE JESUS UCHOA DE BRITO • 
1045AP 
IMPETRADO: DESEMBARGADOR GILBERTO PINHEIRO 
Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES 
Despacho/Oedsão: VIstos, etc. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA. quaUfocada nos autos, 
por advogado constituldo, impetrou mandado de segurança 
com pedido de liminar contra ato do Excelentlsslmo Senhor 
Desembargador Gilberto Pinheiro • Relator deslgnado no MS 
n• 1.255108 •• consistente no deferimento parcial de liminar nos 
autos da Ação Cautelar Inominada n• 44/08, determinando o 
bloqueio de valores no montante de R$ 199.693,75 (cento e 
novenla e nove mil seiscentos e noventa e três reals e setenta 
e cinco centaws) das contas da Prefeitura Municipal de 
Santana • agência 3346 do Banco do Brasil ·, relatiws aos 
duodécimos repassados a menor nos meses de setembro, 
outubro e novembro de 2.008. 
Alegou, em slntese. que o I. Relator ao examinar 
preliminarmente a Ação Cautelar Inominada nlio !Ma 
observado a Inépcia da Inicial, pois figuraria no pólo passivo 
José AntOnio Nogueira de Sousa. pessoa flslca, e nao a 
Fazenda Pública do Munlclpio de Santana (parte vencida no 
MS n• 1.255108), por conseguinte, esta nlio poderia ter sofrido 
o sobredito bloqueio judicial vez que não seria parte na Ação 
Cautelar Inominada. • 
Aduziu, ainda quanlo á Inépcia, que a exordial da cautelar 
careceria de requisito indispensável, qual seja, dentre os 
pedidos formulados. não constaria o requerimento de citação 
da prelensa parte ré. 
Redargüiu que os créditos referentes a diferenças 
duodecimais - objeto o MS 1255108 - ainda não seriam 
exigíveis, em virtude de que a decisão exarada nos Autos do 
Ação Mandamental n• 1.255108 ainda não teria transitado em 
julgado, ponanto nao haveria de falar em descumprimento de 
ordem judicial, conforme justirocado pelo i. Relator ao proferir a 
decisão liminar na ACI n• 44108. 
Ponderou que o bloqueio de valores pertencentes ao 
Municipio estaria lnviabiUzando e engessando a máquina 
administrativa vecando direitos assegurados 
constitucionalmente aos administrados, como saúde, 
educação, limpeza urbana e pagamento de servidores. 
Disse mais, que a possivelliberação desses valores à Camara 
Municipal acarretaria prejulzos Irreparáveis e Irremediáveis 
pela destinação eminentemente salarial dos duodécimos. 
Pediu, ao final. pela concessão de liminar para suspensão da 
decisão cautelar que determinou o bloqueio das contas 
correntes do Impetrante no Banco do Brasil. No mérito, pugnou 
pela confirmaçAo liminar e que esta Corte, alravés de seus 
membros, abstenha-se de bloquear valores nas contas 
correntes do lmpetranle enquanto o MS t .255/08 não transitar 
em julgado. 
Notificado, o Desembargador Gilberto Pinheiro prestou 
informações às f. 1881190, alegando que concedeu 
parcialmente a liminar na Ação cautelar Inominada n• 44/08. 
ante a resistência do réu em dar cumprimento à decisão 
judicial proferida no bojo do Mandado de Segurança n• 
1.255108, cu(o teor determinava o repasse duodecimal a 
Camara Municipal de Santana conforme aprovado pela 
LOA/2008, de Santana. 
Informou, ainda, que no dia 14101109 a autora, voltou a 
peticionar a desistência da Ação Cautelar Inominada n• 44108. 
consequenlemente rogando seu arquivamento e o cessar de 
seus efeitos juridicos. momento em que fora determinada a 
manifestação da parte ré. 
Por melo do Oficio de n• 07212009-Sec.Pieno, velo a esta 
relatoria cópia da decisão de homologação do sobredito pedido 
de desistência. 
~ o breve relalório. Passo a fundamenlar e em seguida 
decidir. , 
Trata-se de Mandado de Segurançacontra decisão judicial que 
deferiu parcialmente o pedido liminar formulado nos aulos da 
Ação Cautelar Inominada n• 04412008. bloqueando valores das 
contas do munlcipio de Santana. sob o argumento de 
descumprimento de ordem judldal, conforme restou decidido 
no MS n• 1255/08. 

O ato em questão. por sua séde e natureza. é uma decisão 
lnterioeuiÓfla, proferida pelo Desembargador relator em 
caulelar originária deste Egrégio Tribunal de Justiça. 
Contra ela - nao há dCJvidas - prevé nosso ordenamento 
juridico (e o Regimento Interno· desle Tribunal) o agravo 
regimental como único recurso cabível ao exame da matéria. E 
como o mandamu&não é substltutiiiO daquele rerurso, é ele vta 
lmprOpria ao fim pretendido. 
~ lncabivel mandado de segurança interposto pernnte Tribooal 
contra decisão de relator que nào se apresenta, desde logo. 
como teratológica e que se sujeita a recurso especifico. 
Certo é que a jurtspruclénda. a despeiiO do que estabelece a 
sumula 267/STF, passou a admitir, sempre que houvesse 
parigo de dano de difícil reparação. o cabimento de mandado 
de segurança contra alo judicial passível de recurso sem efeito 
suspensivo, em regra. apenas para o fim de atribuir efeito 
suspensivo ao rerurso dele desprovido. 
Deve-se considerar que o agravo conta com a possibilidade 
de concessão, pelo relator do recorso, de efeito suspensivo 
liminar da decisão atacada. quando houver risco de lesão 
grave e d.e diflcil_~a_@çAÇ. desde gue relevante a 
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fundamentação (CPC. arts. 522 e seguintes), pelO que não 
mais se justificou - nem se adotou - o entendimento admá e, 
ponanto, o mandado de segurança deixou de ser admitido em 
hipóteses onde cablvel agravo de inslrumento ou outro recurso 
com a possibilidade susponslva. 
Portanto, o mandamus nao deve substituir o adequado agravo 
regimental. nao havendo de se justificar o exame da pretensao 
nele manifestada em sede diversa daquela recursal. 
Nao bastasse. o mandado de segurança contra ato judicial, 
com vistas a atribuição de efeito suspensivo. como solução 
atlpica de previsão e construção meramente jurisprudencial, 
além de não mais ser aceito, nlio foi recepcionado pelo 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, decorrendo dai não 
poder ser recebida presente ordem, objeUvadora de um 
solucionamento que certamente advirá com a breve 
apreciação do agravo regimental inlerposto contra a mesma 
decisão ora atacada. 
Esta a precisa orlentaçAo em julgado do ST J, verbis: 
"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 
OUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL COM BASE NO ART. 
SODA LEI 1.533/51. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267/STF E DO 
ART. 5°, li , DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA. 
Somente a extrema agressão à lei, associada à lmlnêncla de 
lesão irreverslvei, sem que haja rerurso cablvel, ou que o 
mesmo se demonstre Inócuo, é que se admite a ação 
mandamental contra decisão judiCial. Não provimento do 
recurso." (ROMS t0462/SE. STJ. 1' Turma. Relator: Min. 
FRANCISCO FALCÃO. Julgado em 04/04/2000. Publicado no 
DJ de 0410912000. Pg.00121. (grifo nào original) 
Assim, a hipótese dos autos, pelo menos em tese, se amolda 
perfeitamente na previsão acima descrita, de modo que, se 
contra o ato impugnado cabe agra\10 regimental, com plena 
possibilidade de ser, com brevidade, reformado o decisum 
combatido, a estreita via do mandado de segurança, reitero, 
afigura-me absolutamente lnadaquada, donde a falta de 
Interesse processual do impetrante, faz-se manifesta. 
lnobstante a falta de Interesse processual pela vta 
inadequada, é de se extinguir também esse 'Mit pela perda de 
objelo supervenienle, como doravanto lll<ponho. 
Conforme Informado pelo Excelentlssimo Senhor 
Desembargador Gilberto Pinheiro, em 14/01109, diante na nova 
realidade política, a direção da Camara Municipal buscando 
entendimento extrajudicial com o Poder Executivo - como 
louvável na Democracia - peticionou desistindo da Ação 
Cautelar Inominada n• 44108, soUcitando arquivamento e o 
cessar de seus efeitos jurldlcos. 
Consultando o sistema Tucujuris, verifica-se que o Ação 
Cautelar 044108 (0002175·31.2008.8.03.0000, número único 
da justiça), encontra-se com decisão desde 2010212009, cujo 
teor hOmOloga o pedido de desistência formulado pelo autor, 
cessando. assim, o combatido bloqueio judicial sobre as 
contas da Prefelt~n Municipal de Santana, objeto desta ação 
mandamental, assim como Informado através do Oficio n• 
07212008- Sec. Pleno. 
Nesse passo, embora a perda do objeto da presente ação 
tenha ocorrido posteriormente ao seo ajuizamento, é suficiente 
para esvaziar o interesse da parte no pronunciamento judiçlal, 
porquanto nào subsiste mais a Ilegalidade alegada e a 
necessidade do pronunciamento jurisdicional, esvaindo-se o 
Indispensável interesse de agir. 
Dessa feita, tem-se por cessada a suposta lesão ao direito do 
ora inpetrante, fazendo-se mister o reconhecimento da 
ausência de Interesse no exercido da ação, haja vista que a • 
mesma perdeu seu objeto, ensejando a extinção do processo 
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 287, VI. do CPC. 
Deveras, o Interesse processual resta configurado quando há 
a presença do necessidade/adequação. ou seja, deve haver 
necessidade concreta da atividade jurisdicional para alcançar o 
seu direito material, e adequada eleição da via para alcançar o 
provimento jurisdicional desejado. 
In casu, seja pela inadequação da vta mandamental eleita, 
seja pela perda superveniente de objeto, Inexiste Interesse 
processual no prosseguimento da ação mandamental, razao 
pela deciaro exUnto o processo, sem julgamento do mérito. ex 
vi do arUgo 267, inciso VI. do Código de Processo Civil. 
Sem custas e veriba hon()(ária, esta por incabível na espécie, 
em homenagem a Súmula 105, do Superior Tribunal de 
Justiça. 

Publique-se. 

Registre-se. 

lntlme-se. 

Desembargador RAIMUNDO VALES 
Relator 
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MANDADO DE SEGURANÇA nPO: ciVEL 
Processo n•. 0001783-91.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: CAMAAA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO • 770AP 
IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI 
Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES 
Acórdão: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA . EXECUCÃO DE LIMINAR. 
JULGAMENTO DO MÉRITO. TRÁNSITOU EM JULGADO. 
RECURSO IMPROVIDO. 1) A eficácia da 
decisão prolatada em sede liminar. dado a ausência total da 
natureza satisfativa de tal alo 
judicial, somente Slbslstirá até a prolação da sentença de 
mérito, pois, não se pode dar 
efetividade à decisão liminar, mormente quando a decisão de 
mérito já até transitou em julgado. 
2) Recurso ImproVIdo. 

Pág. 17 

Acórdão 

VIStos. relatados e disrutidos os presentes autos. o TRIBUNAL 
PLENO do EGR~GIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00 ESTADO DO AMAPÁ à 
unanimidade conheceu do Agravo ' 
Regimental e, no mérito, pelo mesmo quórum. negou-lhe 
provimento. nos termos do voto 
proferido pelo Relator. 

Participaram do julgamento os Exceientissimos Senhores 
Desembargadores: OOGLAS 
EVANGELISTA (Presidente e Relator), MELLO CASTRO (1° 
Vogal). MÁRIO GURTYEV (2" Vogal), 
GILBERTO PINHEIRO (3° Vogal) LUIZ CARLOS (4" Vogal). 
CARMO ANTONIO (5° Vogal), 
EDINARDO SOUZA (6° Vogal), e RAIMUNDO VALES (7" 
Vogal) 

Macapà, 18 de março de 2009. 

Desembargador D0GLAS EVANGELISTA 
Relator 

MANDADO OE SEGURANÇA nPO: C[VEL 
Processo n•. 0001901·67.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: SIRLEY DA SILVA SANTOS 
Advogado: LUCIVALDO DA SILVA COSTA- 735AP 
IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI 
Advogado: PAULO ANDRIÕ ALMEIDA CAMPBELL • 908AAP 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Despacho/Decísão: Trata-se de mandado de segurança 
Impetrado por Sirley da Silva Santos contra ato, que sustenta 
abusiw e Ilegal, do Prefeito Municipal de VItória do Jari, 
narrando ter concorrido a uma das vagas para provimento ao 
cargo de assislente adminlstratiw, tendo sido dassificado em 
23" lugar, conforme edital de convocação n• 001/2007. 

Alega que foi aprovado, preenchendo todos os requisitos 
autorizadores para ocupação da vaga existenle no quadro de 
fundonãrlo Munldpal. e ainda. que o conrurso foi realizado 
para suprir as vagas que eram ocupadas por pessoas 
contratadas administrativamente. 

Afirma que. decorrido cerca de 01 (um) ano do resultado do 
concurso. foram chamados somente 04 (quatro) dasslftcados 
a fim de preencher as vagas existentes. Além disso, em visita 
reai/Uda na sede da Prefeitura constatou a existência de 
diversos funcionários exercendo a função para a qual fOI 
realizado o certame. Após conversar com alguns deles 
descobfiu que estavam exercendo a função de assistente 
administrati\10 através de contrato. ferindo, com isso, preceitos 
constitucionais lnsculpldos no artigo 37 e seguintes da 
Constituição Federal. 

Argumentou, ainda, ter ciência de a mera aprovação em 
concurso público não gerar dlre«o liquido e certo à nomeação 
para o cargo, lendo, no entaniO. a partir do momento em que a 
Administração celebra contratos administrativos com pessoas 
estranhas ao concurso, restaria evidenciado seu direito 
subjetivo à nomeação e posse. 

Aduz que tentou solicitar urna cópia da folha de pagamento 
para confirmar a exlsténda de funcionários ocupando a vaga 
de assistente administrativo, mas foi negado. Além de 70% 
(setenta por cento) da folha de pagamento destinar-se ao 
pagamento de contratos administrativos, sendo que os 
aprovados nêo estão sendo chamados em razão disso. 
Após dissertar acerca de seu direito, bem como do perlrulum 
In mora, requer, ao final . a concessão liminar da segurança 
objelivando sua nomeação ao cargo de operador de 
microcomputador conforme lista de aprovação. No mérito a 
confirmação da liminar. bem como, sejam suspensos os atos 
de contratação administrativa dos cargos que seriam 
preenchidos por meio de concurso público, além do beneficio 
da gratuidade da justiça. No mérito pela concessão em 
definitivo do mandamus. 

Em despacho a Juiza titular da Vara Única de Vitória do Jari 
declinou da competência em razão de ser o TriblJ'lal de Justiça 
competenta para processamento e julgamento do mandado de 
segurança. 

Informações prestadas pela autoridade nomeada coatora 
aduzindo, em sintese, que o Impetrante não tem direito liquido 
e certo à nomeação. uma vez que foi aprovado no <XlllCIJI'SO 
público para provimento do cargo de assistente admlnistratiw 
em 23° (vigésimo terceiro) lugar, tendo sido ofertadas 25 (vinte 
d nco) vagas no lotai. Além disso, leriam sido chamados 
apenas 09 (nove) assistentes administrativos, restando 14 
(quatorze) candldalos a serem convocados e que seriam de 
acordo com a necessidade da administração. 

No tocante a alegação no sentido de que existiriam 
funclonãrios contratados na modalidade contrato 
administrativo, afirmou que foram todos Identificados e, 
posteriormente, exonerados. Por flm. dissertou acerca da 
Irresponsabilidade do gestor anterior, bem como. da 
necessidade do Municlplo se adeQuar a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Relatados. passo a decidir. 

Antes de passar a decidir o pedido liminar, manifesto-me a 
cerca do pleito a justiça gralulta. 

A lei n• 1.060/50 prevê em seu art. 2", parágrafo único, a 
concessão da jusUça gratuita aqueles cuja situação econOmlca 
não lhe pennita pagar as ctJStas do processo e os honorários 
de advogado. sem prejulzo do suslenlo prõprio ou da famflia. 
Além disso, a norma insculpida no art. 4• assevera que a 
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não eslá 
em condições de efetuar o pagamento daquelas despesas 
assegura ao peticlonanle o direito pleiteado. 
Na hipótese concreta dos autos existem elementos a indicar 
ser o impetrante hlpossuficlenle, em especial no tocante ao 
fato de vir assistido pela Defensoria PUblica. ,_sitando. 
pois. do beneflclo da justiça gratuita. 

Assim, ausenles impedimentos A concessão da Qratuidade da 
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justiça, defiro-a. 

Passo a análise do pedido liminar. 

A aprovaçao em concurso público nio gera, em pr1nclplo, 
direito à nomeação. constituindo mera expectaHva de direito. 
Esse direito surgirá se for nomeado candidato nao aprovado no 
concurso. se houver o preenchimento de vaga sem 
observáncia de classificação do candidato aprovado (Sumula 
15-STF) ou, se Indeferido pedido de pr~ do prazo do 
cona.no, em decisão desmotivada. for reaberto, em seguida, 
novo concuso para pr-.chimanto de vagas oferaddas no 
COIICU'$0 antellor cuja prorrogação fora indeferida em daéisão 
dasmotivada (RIAS 22975-DF. DJ 09.11.2006. Relator IAinistro 
Gil mar IAendes) 

o mandado de seg\r.lnça nao se pr"ta a delesa de qualquer 
direito. mas apenas daquele que se revesHr das caractertsHcas 
de liquidez e certeza, conforme previsto inS(Uiplda no artigo 
s•. LXIX. da Constituição Federal. 

Nesse sentido Celso Agrícola Barbl, In Do Mandado de 
Segurança, Ed. Forense. p. 48. pontifica que "enquanto, para 
as ações em geral, a plimelra condiçAo para a sentença 
favorável é a aldsténcia da YOnlade da lei a.oja atuação se 
reclama, no mandado de segurançA lato é Insuficiente; é 
preciso ni\o apenas que haja o direito alegado, mas também 
que ela seja liquido e ceno. Se ele e>Ciatir, mas sem essas 
características. ensejará o axerclcto da aç.\o por outros ritos, 
mas nio pelo especifico do mandado de segurança•. 

Vicente Greco Filho. tratando do assunto pontifica: 

·o pressuposto do mandado de segun~nça, portanto, ti a 
ausénda de dUvida quanto à situação de fato. que deve ser 
provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os falos 
deo:reta o descabimento da reparaçao da lesão através do 
mandado, devendo a parte pleitear s- direitos através de 
ação que compone dilação probatória. Dai dizer-se que o 
mandado de segurança é um procesao rápido, concentrado, 
fundado em prova documental. No ~ de nAo ser possível a 
apreciação do pedido por haver dúvida quanlo à matéria de 
fato. por outro lado. pode o interessado propor a demanda 
a<Mquada, ni\o ocorrendo contra ele o fenOmeno da coisa 
Julgada." (Direito Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, p. 297) 

Os trechos doutrinários coladonados buscam demonstrar que 
no mandado de segurança, em raz.ao da ausência de dilação 
probatória em seu rito. o impelranle deve trazer aos autos 
lodos os elementos que demonstrem a ofensa 1 seu direito 
liquido e certo. 

Seguindo essa orientação nosso Tribunal decidiu: 

PROCESSUAL CIVIL E AOMlNISTRATIVO - MANDADO OE 
SEGURANÇA· AUS~NCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA POR 
PROVA PRIÕ.CONSTITUIDA - IIAPOSSIBILIDAOE DE 
DILAÇÃO PROBATORIA - LICITAÇÃO MODALIDADE 
PREGÃO, TIPO IAENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE • 
PROPOSTA INEXEOOÍVEL 1~ Em se tratando de mandado 
de segurança o impetrante deverá trazer aos autos, junto à 
Inicial, prova pré-constitulda da ofensa ao direito líquido e cer1o 
invocado. eis que não se admite no Wllt ~ probalófia. 2) 

Em que pese nAo ter estábelacido partmetros precisos. 
matem~ticos, doutrina e jurisprudência já irmaram posição no 
sentido de que devem ser desclassificadas propostas rujos 
valores foquem abaixo de 70% (selenla por cento) do valor 
pesquisado pela Administração. A proposta que nio etenda a 
esses parêmetros deve ser liminarmente desclassificada. Se o 
administrador assim não procedeu no momento próprio, que 
seria a di ipresentação das propostas, nada a Impede de 
antes da feitura do contrato. atentando ~ o fato, anular o ato 
eivado de vicio, usando de seu poder discricionário. 3) 
Mandado de segurança denegado. (T JAP - MS n.• 1058/ -
Acórdão n.• 11220 - Rei. GILBERTO PINHEIRO • Tribunal 
Pleno • j. 1310612007 - v. Unánime - p. 0810812007 - DOE n. • 
4065 ). 

DIREITO CONSTITUCIONAL • Mandado de segurança • 
Dilação probatória - Inviabilidade - prova pnkonslltulcla • 
Ausénoa - Direito ~quido e certo • Violação lndemonslrada -
Denegação do mandamus - 1) Tratando de mandado de 
segurança. Inadmissível é a dilação probatória, razAo pela 
qual. a prova deve ser P<é-constltufda e apta a demonstrar. de 
plano. os fatos aleQados, de sorte que se o Impetrante nio 
instrui a exordial com documentos lndlspensáveõs à aferição do 
direito liQuido e certo Invocado e da combatida 'liolação, a 
denegação da segurança se torna impertosa - 2) Segurança 
denegada. (TJAP • MS n.• 11401- Acórdão n.• 12018 - Rei. 
MÁRIO GURTYEV - Tribunal Pleno - j . 13/0212008 - v. 
Unânime - p. 11/0312008 -DOE n.• 4207). 

Malgrado a alegação do Impetrante no sentido de que 
estariam sendo contratados vários funcionários sem ooncurso 
püblico pa~ P<eencl1imento de vagas que legalr.1ente seriam 
destinadas aos concursados. ele ni\o traz aos autos qualquer 
documento hãbil a comprovar suas assertivas, necessitando o 
pleito, em decorrência disso. de procedimento cognitivo mais 
amplo, o que. conforme salientado, nAo 6 possivei através do 
mandado de segurança, porquanto ele nio se presta à defesa 
de qualquer direito. mas apenas daquele que se revestir das 
caracterlsticas de tiquidez e certeza. 

Relativamente às ~minares. a ~lldade delas 6 da 
preventivamente assegurar a tutela do direilo aparente, 
quando. por convincente prova já prtKonslltuida, se 
evidenciem conf19Urados o fumus bonl luris e o pericuk.m in 
mora. 

Marcllkl Freire Sampaio Costa, In Aspectos da Teoria Geral 
da Tutala Antecipada, Júris Slntese, Jan/Fev 2001 , a respeito 
do assunto, e citando Humberto Theodoro JUnior. salienta que 
o ex·Oesembargador "utiliza-se de argumentoa aingelol. 
porém. robustos, quando ensiN. em relaç6o 6 plausibi~dade 
de dano lrreparavel, ser a mesma avaliada pelO juiz, segundo 
as regras do ijvre convencimento, de modo que nao dispensa a 
fundamentação ou motivação de seu c::onheánento; mas Isto 
dar·se·á com muito maior liberdade de ação do que na 
formação de certeza que 5e exige no processo definii!VO". 

(DIÁRIO OFICIAL) 

O mesmo autor cita. ainda, ~ o tema andido 
Rangei Dinamarco, que ele diz ser "um defensor ardoroso da 
Jnstrumantalldade e real ••vldade do processo, a SltUaÇio 
processual a ser eldirpada (como se fora um cancro) mediania 
a tu!N antecipada. fundada no inCiso 11 do dltpoeitfvo legal da 
antecipação da tutela de mérito, consubstanda-se na 
necessidade. Inadiável. de neu1rallzar os malee do processo, 
porque, há demoras .razoáveis ditadas pelO carâter formal 
inerente ao processo e hã demoras acreeddas pelo 
comportamento desleal do demandado.· 

Corno salientei. colacionando trechos da doutrina, a 
concessJo de liminar deVerà obedecer dois f*luisilos bjsicoa, 
que são o perigo da demora e a apar6ncia do bom direito. 
sendo que a lnexistênda de algum deles toma Inevitável o 
tndeferimento da Umlnar requerida. 

Na hipótese dos autos não 'lislurnbro o funus boni lurts. 
requisito euendal para concesato 1 liminar pleiteada. 

Posto isto. Indefiro a liminar. 

Abra·se 'lista à d. Procuradoria de Justiça. 

Macapá, 23 de abril de 2009 

Desembargador GK.BERTO PINHEIRO 

Relator n f", 
TRJ8UNAL DE JUST1ÇA.2 de fv de 2f1YQ I 
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HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 000031 ~88.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO MEDEIROS 
PINGAR I LHO 
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA 
ÚNICA DA COMARCA DE MAZAGAO . 
Paciente: PAULO EUGENIO DE REZENDE MONTE 
Relator: OesemDargador MÁRIO GURTYEV 
Oespacho/Oeddo: VISTOS, ETC. 

O .clvogado CARLOS AUGUSTO MEDEIROS PINGARILHO 
lmpettou "Habeas Corpus' em lavor de PAULO EUGENIO DE 
RESENDE MONTE, ambos qualificados na Jnldal, .cluzlndo 
que o paciente se encontra preso prewntivamente, sob a 
acusaçJo de haver praticado. contra sua espoaa, os crimes de 
injuria, oonltrangimento ilegal e ameaça • realçando que. a 
despeito de transcorrido• mail de oitenta e um dias, ainda nlo 
foi encerrada a instruçlo aiminal. 

Oettarte. realçando 1 configuraçlo de conatrangtmenlo Ilegal, 
pediu a soltura do paciente em Clfjter liminar e, ao final, a 
concessão definitiva do 'wrtt •. 

Reservei-me para apreçlar o pedido de liminar apóS as 
lnfotmeç6es da autoridade judiciârla indigitada coatora, que as 
preatou .. fls. 18119, notiCiando que o feko ee encontra 
aguardando 1 reallzaçAo da audi6nela única, deeignada para o 
prOximo dia 22.04.2009 1 realçando que a deleaa contribuiu 
para o atraso no encerramento da inttruçlo. 

Brevemente relatado, passo • examinar o pedido de liminar, 
antecipando que deve ser Indeferido, conforme a seguir 
JUStifiCO. 

A questionada segregaçAo, induvldosamente. jt ulrap11sou o 
limite de tempo previsto no art. 400, "capur. do Código de 
Processo Penal, com a redaçJo que lhe foi dade pela Lei n• 
11 71912008, uma vez que. embora tranacorridoa oitenta e 
nove dias deSde a prido cauteler do paciente. 1 tnstruçlo 
criminal ainda nio foi encerrada. Todavia, essa particularidade, 
·a priori'. nlo configura conatrangitMnto Ilegal, tendo em viata 
que, segundo consta daa lnformaçOet, foi o próprio paciente 
que deu cauta ao retardamento na formaçlo da culpe, eis que 
demorara a apresentar a defesa previa. 

Ademais, o questton.clo exceuo de prazo, a per de haver 
contado com a colaboraçlo da defeaa. ternbém nJo ' multo 
elevado. mormente considerando que a audi6ncia de instruç.lo 
e julgamento se encontra designada pera ser realizada no 
próximo dia 22.04.2009. ou seja, depois de amanhl. Assim, 
considerando que, conforme esclareo:eu a autorid.cle coatora, 
continuam pretantll os mesmo• motivOS ensejadores da 
segregaçJo preventiva do paciente, conduo que sua sohura 
neste momento processual nlo é n.cll recomendével. 
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JUSTIFICATIVA RAZOAVEL · CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
• EXISrtNCIA. 1) Resta configurado o oonalr8nglmento ilegal 
se a 
1egregaçto do paciente jj superam 114 (cento e quatorze) 
diat, notadatMnte se a auditndê de inatruçlo e juJuamento foi 

agendada pera data superiOr a 30 (trinta) dl11 do rec:ebimento 
da denúncia. em deaacordo com o oatabele<;ldo no § 2" do art 56 • . 

da Lei n. 11 .343/2006. 2) Ordem conc.dida. 

ACÓRo.J.O 

'{latos. relatados e dlacutl:los os PfM8ntel autos, a SECÇÃO 
UNICA do EGR~GIO TRIBUNAL OE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO 
AMAPÁ, • unanimidade, conheceu e conoedeu 1 ordem de 
Habeu Corpus, nos termot do voto do eminente Relator. 

Participarem do julgamento os Excalentfu lmos Senhores 
Oeaembarvedoret GILBERTO PINHEIRO (Prnldente e 
Vogal), 
00GLAS EVANGELISTA (Relator), MÁRIO GURTYEV 
CARMO ANTONIO. EDINAROO SOUZA e RAIMUNDO VALES 
(Vogais). · 

Macapa, 12 de março de 2.009. 

Oesernberg~dor OOOLAS EVANGELISTA 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000321-65.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: KEL Y ANDREIA MORAIS PERILLO AZEVEDO 
IMPETRANTE: MICHELLE SALVml LOPES DOS REIS 
Paciente: ANDREY FRANCO MELO SOUZA 
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2" VARA 
CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ 
Relator: Oesembargador RAIMUNDO VALES 
Oespacho!Oecido: HABEAS CORPUS N" 
0000321~6.2009 . f!. 03 .0000 
Impetrante: KELY ANDREIA MORAIS PERIUO DE 
AZEVEDO 
Paciente: ANDREY FRANCO MELO SOUZA 
A. Coatora: JUizO DE DIREITO DA 2" VARA CRIMINAL DA 
COMARCA DE MACAPÁ 
Relator: Oesembarvador LUIZ CARLOS 
SECÇÃO ÚNICA 

Vlatos, etc. 

A Advog.cla, Kely Andreil Morais PeriiO de Azevedo imllatrOU 
Habell Corpus ~beratórlo em ,._ de Andrey Frenco t.leiO 
Souza em Ieee da ~proferida pelo Juizo de Direito da 2" 
Vara Criminal d1 Comarca de Macap,, que Indeferiu Pedido de 
Revogaçlo de Prisllo PreventiVa deaetada em atençAo à 
garantia da instruçJo criminal do• autos da Açlo Penal n• 
0031543-87.2005.8.03.0001 em que o paciente responde pelO 
del~o Upifk:ado no art. JOS, ·cJc o art. 14,11, do Código Penal. 

Em síntese. arvumantou • impeltan!e que o paciente está 
Pf'ISO delde 28.08.2008. na Cua de Prlllo Pro..-ilórta em 
Aparecida de Go...,te, am dec:OIItnc:ll de prta.lo ~· 
dectet.cla pelo Juizo Criminal !Mal8 Comarc., em wu 
razOea, ale9ou que a manutençao da prltlo do pac:Mnta ..ui a 
conftgurar conttrangimen!O ítegal, IOb o argumento de q\le aij 
o -nto a lnstruçlo criminal nlo fOI encerrada. perfazendo 
mllil de 182 (cento e oilente e doil) dias o que caracteriza. no 
Mu entender, manifMto excesso de prezo. 

Apót colacionar jurisprud6neia que entendeu cabfval. pugnou 
pela concea.ao In llmlne de ordem, e ao final, pela sua 
conceulo definitiva. 

Anexou documentos de fts. 10132. 

O pr ... nte fe~o foi distribufdo, inicialmente, ao 
Desemberg.clor Raimundo Vales. que determinou. b fls. 33, a 
cclela de Informações da AutOtkl.cle tida como Coatora. 

As Jnformaçi!es forltn prestada pelo Juizo da 2• Vara 
Criminal da Comarca de Macapa, noticiando que o paciente foi 
denunciado pelo MinistériO Publico deite Eat.do pelo crime do 
art. 305, ele o art. 1.ol, 11, do CP, a que em rado de nao ter 
encontrado o paciente. o mesmo foi citado por ed~l. 
mantendo-se Inerte, sendo suspenso o processo, na forma do 
art. 366, do CPP. e decretade sua prisão preventiva, a fim de 
viabWilar a lnstruçao criminal • garantia de futu~ aplicaçJo da 
lei penal 

Noticiou -inda, que a Delegacia ESUidual de Reotes51o ·a 
Furtos • Rouboe de VeiculO& Automotores de -Goiás infonnou 
que o paciente enconlrava-M preso naquele ESiado desde 
23/06108 pela pr&tica dos crimea da receptaçlo e uso de 
documento falso. Em razao diSSO a autoridade coatora expediu 
Carta Preo;atória para citaçlo do réu e oferec:tnento de 
resposta, 11 qu<~is foram apresentada. oportunal"lente, em 
seguida o paciente, através da sua .clvogada, pleiteou a 
revogaçto da pri$io preventiva, pldo Indeferido. 'Ex positis", indefwo a liminar e determino a abertura de vista 

• dout. Procur.cloria de Justiça, com remessa dos autos, 'pelo • 
prazo regimental. Por fim, Informou que a audi6ncia de lnstruçAo e julgamento 

sere realizada em 13 de maio desde e no. 
Intimem-se. 

Desembargador IAÁRIO GURTYEV 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0001 ~Sl-76.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: FERNANDO ANTONIO DE FARIAS AIRES 
AUTORIDADE COATORÀ: JUIZ DE DIREITO DA 3" VARA 
CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE 
MACAPA , 
PaCiente: ANTONIO ALVES DE MENEZES 
Reaponsivel: JAILSON PEREIRA RODRIGUES 
Relator: OesMnbargador oóGLAS EVANGEUSTA 
Acórdlo: CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - PRISÃO 
EM FLAGRANTE - EXCESSO DE PRAZO - OCORRIÕNCIA -
AUSIÕNCIA DE . 

Em seguida os autos foram remetido• a mim, ante ts 
ausências do Relator originário ~- Raimundo Nonato e do 
subeliluto legal. conforme certidJo juntada b ns. 1 os. 

!: o Que bre\IIIT'Iente relato. passo, portanto, 1 fundamentar, 
em seguida decidir. 

Examinando detidatMnte 01 presentes autos nlo vejo 
quailquer motivos para que a ordem !Mija concedida. E 
fundamento meu entendimeniO. · 

No .,...,.. Ha.,.._ Corput a Impetrante alega que a prido 
da paciente contigura conllrengimento Ilegal por excesso de 
prazo na lnelruçflo prooeNUal. 

Poia bem. 



Macapá 28.04.2009 

Após cognição sumá~a que fiZ dos autos, nAo vislumbrei o 
constrangimento deduzido pe~ impetrante. 

Justifico minha convicçao porque o excesso de prazo 
sustentado pela Impetrante se deu por cauu Imputada 
exclusivamente ao paciente, eis que, confonme infonnaçõea do 
Juizo apontado Coator, o paciente encontra-se preao em outro 
Estado pela pr~tica do crime de receptação e uso de 
documento falso, o que, Indubitavelmente, delongou a 
instrução processual. 

Desse modo, é forçoao reconhooer a lncidtncla, ao caso em 
tela, do enunciado da Súmula 6-4 do Superior Tribunal de 
Justiça no sentido de que •nao constitui constrangimento 
ilegal. o excesso de prazo na instruçAo, provocado pela 
defesa·. 

Na esteira deste raclocin.o. e para refosçar mey entendimento. 
colaciono o seguinte julgado desta Corte, ne1tes termos: 

PROCESSUAL PENAL. HABEÂS CORPUS. 
INOCORR!:NCIA de CONSTRANGiMENTO ILEGAL. 1) 
Inexiste constrangimento ilegal por excaaao de prazo, quando 
a delonga na Instrução criminal te d&u por culpa da dafaaa. 2) 
Ordem denegada. (TJAP • HC n.• 319197 • Acórdllo n.• 1734 -
Rei. CARMO ANTONIO • SecçJo Única - j. 04/0311997- v. 
Unllnime - p. 07/0311997- DOE n.0 1518) 

Ademais. noticiou aQuele Juizo Que a audiência de lnatruçlo e 
JUlgamento ser6 realizada em 13 de maio deade ano, data que, 
no meu entender, se mostra razo4vel. 

Por outro lado, nAo se pode perder de vista que o acusado 
responde a outros leitos criminais na Comarca de Golanla-GO, 
alo;m do que nlo comprovou possuir reaid4ncia fiXa no distrito 
da culpa, como bem observou aulorilade apontado coatora 
quando Indeferiu o pedido de revoga~o da prislo preventiva 
pleiteado pelo paciente. 

Assim, sem maiores delongas. oego o pedido de liminar e 
determino a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça. 

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

Desembargador LUIZ CARLOS 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000317-28.200&.8.03.0000 
IMPETRANTE: ROBERTO LAURIA 
PaCiente. JONAS DIEGO NASCIMENTO SOUSA 
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO 
TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MACAPÁ 
Relator. Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Oespacho/Dec1sAo: HABEAS CORPUS N.• 
0000317-28.2009.8-03.0000 

Impetrante: ROBERTO LAURIA 
Paciente: JONAS DIEGO NASCIMENTO SOUSA 

Coator: JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO 
JÚRI DA COMARCA DE MACAPA 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 

Trata-se de habeas corpus Impetrado em favor de Jonu 
Dlego Nascimento Sousa em lace de ato aupoatsmente Ilegal 
e arbitrário perpetrado pelo Juizo d11 Direito da Vara do 
Tribunal do Júri da Comarca de Macap.t que detenmlnou a 
custódia cautelar do paciente em razlo da pritica, em tese. do 
delito descrito no artigo 121, § 2", 11, lll aiV, dO Código Penal. 

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo 
Ministério Públlço porque no dli 28 de outubno de 2008, em 
um posto de gasolina localizado na Av. Padre Júlio, netta 
Capital, 1untamente com outro ac:uaado, lltlonou, leva~do a 
Oblto, a vitima Fabiano Araglo de Uma. Ademalt, teriam 
ocultado o corpo que foi encontrado posteriormente em um 
ramal da rodovia BR 210, também em Macapà. 

Em suas razoes o impetrante afirma que a presunÇIIo da 
inocência é regra no direito pâtrio. sendo a custódia preventiva 
exceção, somente podendo ser adotlda quando presentes as 
circunstâncias previstas no art. 312, do Código de Processo 
Penal. Nesse sentido, ausentes quaisquer elementos a Indicar 
ser necessária a medida que &agregou e liberdade do 
paciente. 

Insurge-se contra e decido que detenminou a prisAo 
preventiva, argumentando que ela emitiria opiniêo própria do 
magistrado. nao se abstendo de adentrar a análise dO merito, 
podendo, inclusive, influenciar no animo dos jurados em futuro 
julgamento perante o Tribunal do Júri. 

Sustenta que o magistrado, além d• proferir conclus6es, na 
sua vido, Inadequadas e desprovidas de amPl!no 
fático-probatório, decretou a custódia cautelar com 
embasamento na garantia da ordem púbüca e conveniência da 
instruçAo criminal, fundamentos nlo presentes na hipótese doa 
autos, porquanto o PlJciente nAo teria demonatrado qualquer 
conduta concreta capaz de repnasentar óbice a conveniência 
da instruçao criminal. 

Afirma, ainda. que o decreto preventr.o. no seu entender, nào 
teria mencionado as raz6es que teriam conduzldo à 
constatação da necessidade da prisêo. nao podendo ser 
mantido sob pena de consagrar a antecipa~o da 
CUIPllbilidade, com violação dos princfpios dO devido processo 
legal e da presunçAo de inocência. 

Nesse mesmo sentido, afinma que a decido Impugnada nao 
preencheria os requisitos exigidos na nonma prevista no art. 
312. do Código de Processo Penal, além de ser deaneoesaárla 
em razão de o paCiente ter sido preso em razAo de outra 
decisão, estando ausente a cautelaridade. 

Requer. após dissertar sustentar serem insubsistentes os 
fundamentos que embasaram a decislo, a revogaçAo da 
prisAo preventiva. No mérito a conformaçto- da liminar. bem 
como o desentranhamento dos autos do decisum pera que nào 
seja usada em plenário em desfavor do paciente. 

Relatados, passo a decidir. 

(OIÂRIO OFICIAL) 

Sobreleva salientar que embosa alçado pelas normas 
const~ucionais ao plano de direóto fundamental, o prlnclplo da 
inocência sofre, em casos que assim· o exijam. m~igação em 
rezA o das restriçóes advindas da indispensabilidade ·de 

preservação da ordem pública, como bem mnior e comum à 
que se devem compatibilizar as liberdades indiVIduais. como, 
aliàs, ensinam os Doutos, qual demonstra o enxerto adiante 
transcrito: 

"Outras ordens de valores surgiram, de modo a entrarem em 
contenda com essa conoepçlo de liberdade. A ordem pública, 
os Interesses sociais e coletivos, v.g., passaram a exigir uma 
eS)lecielização dos domínios da liberdade. E este processo 
dinamizou-se graças 10 pragmatismo norte-americano, que 
veio a definir nas emendas • Conat~uiçao os diversos 
conteúdos da liberdade (pessoal, de imprensa, a relig~o. etc.). 
Ao pensar-se, entAo. a liberdade do homem - como ser jurfdlco 
e pertencente a uma comunidade 1urldica • • fundamental que 
se abstraia de qualquer conotaçlo com a ld6la de an~rqul1. A. 
liberdade esti, sim, ligada a uma icUJia de ordem". (lsaac 
Sabbli Guimarhs, Habeas Corpus Crlti<:a e Perpectiva, 2• 
Edição, JurUII, p. 117). 

Com efeito, o principio do direito a liberdade nao ê absoluto, 
estando submetido a outros principio• previstos pelo próprio 
sistema Constkuclonal e pelo ordenamento lnfraconatituclonal, 
restando pacificado, no Ambilo do Processo Penal, em retaçao 
à prisêo processual, que a custódia cautelar, embora 
coMiderada um mal noceaa4rlo, uma YGit que suprime a 
liberdade do acusado antes do advento de sentença 
condenatória telada pelo efeijq do ltlnslto em julgado, 
justifica-se, em cartas casos, para garantia da ordem pública, 
da preservaçto da lnstruçao criminal e fiel execuçAo da pena. 
certo. ainda, que as condiçóte peHoala do paciente nlo 
consUtuem Impedimento • deetetiÇio. se recomendada por 
outros elementos de prova "'unidos nos autos. 

Veja-se que o conceito de ordem pllbllca nao esté adatrno 
apenas ê prevençao da pratica de fatos ciimlnosos. mas 
também de acautelar o meio social e a própria etedibllidade da 
justiça, bem como, resta, pois demonstrado que a prisão 
caute~r é necen4ria para garantir a tranqOIIidade do melo 
social, avesso i condutas VOltadas • pnltica de lllcitos. 

Na hipótese concreta dos autos o Impetrante sustenta que a 
decido que detenmlnou a prtsAo preventiva estaria viciada, 
porquanto baaeada em meras conjecturas a aupoaiçóts, alem 
de tecer comenti~os de natureza peHoal. 

No que tange a primeira afinmaçlo do Impetrante, malgrado os 
termos usados pelo magistradO em sua declsAo, o que se 
verifoca de forma clara, e nlo em aupoaiçóes ou sem 
elementos fâticos-probatóriot, é que Pl!ciente, mufto embora 
tivesse sido beneficiado com a poaaib~idade de responder em 
liberdade aos tenmos ile ação penal anterlonmente ajuizada, 
encontra-se preso. em razAo de ter, aupostamente, - assim 
afirmo porquanto nAo existe sentença condenatória transitada 
em ju!gado -. ter efetivamente participado de outros del~os 
(trlifico de armas e drogas, facilitaçlo de fuga de detentos 
custodlados no IAPEN, além de conrupção). 

Existem claros Indicias no sentido de que o paCiente teve 
participaçlo efetiva nos illcitos narrados. lmpo11$lvel afirmar 
com a certeza buscada pelo impetrante enquanto nAo proferida 
decisão da qual nlo caiba mais recurso. Se· procedesse de 
outra forma, · ai s im estaria antecipando a culpabilidade. 
Ausente o trânsito em julgando da decisão condenatória, se for 
o caso, Impossível deixar de usar lenmos como 'em l ese", 
"supostamente'. 'poderá', "indícios' e tantos outros. 

Depreende-se da anàlise dos auto•, conformo deixei 
consignado, Que existem elementos concretos, claros, a 
lndi<:ar a necessidade da custódia como garantia da ordem 
pública, porquanto ela nao se reveste apenas no imperativo de 
acautelar o melo social, mas também prevenir a prática de 
novos ilfcltos. 

Sobreleva re$Saltar que aqui nAo se faz "futurologia 
perigosista", mas sim prolação de decisAo com fundamento 
em elementos concretos e Idôneos a demonstrar a 
necessidade da medida cautelar como garantia da ordem 
pública. 

No que tange as conslderaçoes do magistrado qve o 

impetrante afinma terem sido de carâter pessoal, nlo vejo 
qualquer prejulzo que possa causar quando de po55ivel (outro 
termo que nlo se in*ere dentre aqueles de 'futurologia 
perigosista") julgamento do Pl!cienta pelo Júri Popular. 

Assim, adoção da medida segregativa exige a satisfaçlo por 
completo dos pressupostos cautelares fumus dellctl (prova de 
existência do crime e indicio suficiente de sua autoria) e do 
peric:ulum llbertalls (garantia da ordem pública, conveniência 
da instruçlo criminal ou assegurar a apli<:açlo da lei penal) 
presentes no caput ·do artigo 312/CPPB, elementos, a 
principio, presentes na hipótese dO$ autos. · 

O suporte jurldico do habe.. corpus, como rem6dio 
excepcional, tom como arrimo •• Ngulntaa hipót-: 

a) üegalidade na coaçlo por falta de jus ti causa (art. 6-48, I do 
CPP), implica segundo Bento de Fe~a. em que o ato de que se 
queixa o cidadlo nlo tem a aançlo da lei ou nlo satisfaz os 
$0US requisitos. Para o mestre Pontea de Miranda, Justa cauaa 
8 aquela que. pelo direito, bastaria, se ocorresse, para a 
coação. Ê a que se conforma com o dire~o . que se ajusta à 
nonma legal, que se amolda A regra jurldica. 

b) ilegalidade de coaçlo por ter ·ultrapassado o tempo de 
prisao fiXadO em lei (art. 648, 11. CPP); 

c) Ilegalidade da coeçlo pela nao admlulo da fiança nos 
caeos que a lei autoriza (art. 6-48, V, CPP); 

d) ilegalidade da coaçio em ProoeMO manifestamente nulo 
(art. 6-48, vt dO CPP): 

Em que peae os argumentos de aer a prtelo preventiva 
deanecesurta e somente poaelvel am caaoa extremo., noaaa 
Constitulçto nlo a veda e e legislaçlo processual penal 
expressamente permite quando ameaçada a ordem pública 
e/ou económlca, conveni6ncia da lnstruçlo criminal e 
·~!?çao_ da ~~-~ · 
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As liminares visam assegurar a tutela do dire~o aparente, 
quando através da denominada prova prima facie se 
evidenciem oa critérios classicamente adotados de aparência 
do bom direito (fumus bani iuris) e perigo na demora 
(periculum in mora). 

No primeiro pressuposto, temos a 'plausibilidade do dire~o·. a 
evidenciar a exlst6ncla de um interesse processual, a que se 
convencionou denominar de fumus boni jurls (fumaça do bom 
direfto). No segundo, temos o eventual retardamentp na 
composição da lide com possibilidade de pereCimento. ou do 
próprio pnocaaso ou de aeu Óbjeto: 6 aquilo denominado de 
periculum in mora. Somente a concomit~ncia dease& dois 
pressupostos admite a tutela liminar. 

Marcelo Freire SamPlJiO Costa, in Aspedos da Teoria Geral 
da Tutela Antecipada, Juris Sintese •. Jan!Fev 2001, a respeito 
do assunto e citando Humberto Theodoro Júnior diz que o 
ex-Desembargador "utiliza-se de argumentos singelos. porém. 
robustos, quando ensina, em relaçAo a plausibilidade de dano 
irreparável, ser a mesma avaliada pelo juiz, segundo as regras 
do livre convencimento, de modO que nl!o dispense à 
fundamentaçlo ou motivação de seu conhecimento: mas Isto 
dar-se-á com muito maior liberdade de ação do que na 
fonmaçAo de certeza que se exige no processo definitivo". 

O mesmo autor cita, ainda, esclarecendo o tema Cândido 
Rangel Dinamarco, que ele diz ser ' lnl defensor ardoroso da 
instrumentalidade e real efetividade do processo, a situ;ação 
processual a ser extirpada (como se fora um ca~eto) mediante 
a tutela antecipada, fundada no inciso 11 do dispos~ivo legal da 
antecipação da tutela de mérito, consubstancia-se na 
necessidade, inadllivel, de neutralizar os males do processo, 
porque, h~ demoras razoáveis ditadas pelo caráter formal 
inerente ao processo e hà demoras acrescidas pelo 
comportamento desleal do demandado.·. 

Como salientei," colacionando trechos da doutrina, a 
concessêo de liminar devera obedecer dois requisitos básicos, 
que sao o perigo da demora e a aparênclá do bom direito. 

sendo que a inGxiatência de algum deles torna cogente o 
indeferimento da iminar requerida. 

Ausente, pois, o fumus boni iures, indefiro a liminar. 

Preste o magistrado informações no prazo legal. ApOs, 
. abra-sa vista • d. Procuradoria de Justiça. 

Intime-se. 

Macapã, 23 de abril de 2009 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Rel;;tor 

TRIBUNAL DE JUSnÇA,24 de abril de 200a 

(I) TENYlLE j-FÊI~ .BAASIL 

Chefe de Siocret.O. 
i 

SECÇÃO ÚNICA DA COMARCA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
RUA GENERAL RONDON N'1295 - MACAPÀ·AP · CEP 68.906-390 

Pauta de Publicação - Atos Judiciais 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0001478-10.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: JOSE MARIA ALCANTARA FERNANDES 
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DIREITO VARA TRIBUNAL 
JURI MACAPA 
Paciente: JOSÊ DO CARMO PINTO NERI 
Relator. Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Acórdllo: PROCESSUAL PENAL • HABEAS CORPUS -
CONCESSAO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - PERDA DE 
OBJETO. 1) Cessado o 
alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paCiente. face a 
concessAo do livramento condicional, julga-se prejudicado o 
wr11 
pela perda de seu objeto, ex vi do artigo 659, do Código de 
Processo Penal. 2) Habeas corpus prejudicado. 

Vistos. relatados e discutidos os preaentes autos, a SECçAO 
ÚNICA do Egrêglo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPA, por unanimidade, conheceu da Ordem e a julgou 
prejudicada, nos termos do voto proferido pelo Re~tor. 

Participaram do julgamento os Excelentfssimos Senhores 
Desembargadores MELLO CASTRO (Presidente e s• Vogal), 
GILBERTO Pl!'.tiEIRO (Relator). LUIZ CARLOS (1" .Vogal), 
CARI\AO ANTONIO (2" VagaO. EDINARDO SOUZA (3° Vogal), 
OOGLAS 
EVANGELISTA (4" Vogal) e MARIO GURTYEV (6° Vogal). 

Macapá-Ap, 18 de dezembro de 2008. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 00002n-46.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO SERRA TAVARES 
Paciente: DENILSON JETHER SAI\APAIO DO NASCIMENTO 
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA 
DETARTARUGA~NHO 
Relator. Desembargador MARIO GURTYEV 
Oespacho/DeeisAo: VISTOS, ETC. 

O advogado CARLOS ALBERTO SERRA TAVARES impetrou 
"Habeas Corpus' em favor de DENILSON JETHER SAMPAIO 
DO NASCIMENTO, ambos qualificados na inicial, aduzindo 
que o paciente está sendo acusado pela prática de conrupçlo 
de menores e se encontra preao preventivamente sob o 
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fundamento de que existe risco oe sua fuga do diStrito d~ 
culpa. 

Aduz, ademais, que o Ministério Publico nao ttm legitimidade 
par~ ajuizar ~ a~ penal, tendo em vista que o crime de 
comJpçlo de menores somente se procede mediante queixa. 
Assim, realçando que a ausência dessa cond~o da ação 
invalida 1 questionada segregação e que ainda nAo foi ofertada 
a denuncia. pede a sonura do paciente em ca,..ter liminar e. ao 
final, a concessão definliva do '"wfl". 

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as 
lnformaçOes da autoridade judici~ria indigitada coatora, que as 
prestou às fts. 551~7. noticiando que o paciente foi denunciado 
pelos crimes descritos nos arts. 2-40, 243 e 244-A. "caput", 
todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também por 
conupçlo de menonls (CP, art. 218), em concurso material, e 
confirmando que a questionada segrega~ realmente se 
encontra fundamentada na necessidade de garantir a 
aplica~o da lei penal, ante a possibilidade do paciente 
evadir-se do distrito da culpa. tanto que desapareceu e, ao ser 
localizado, jã se preparava para fugir levando somente 
algumas roupas. 

Além disso. des~cou alguns aspectos das investigaçOes 
relativas aos fatos criminosos imputados ao paciente, 
aaloentando que ele era organizadOf de um time de futebol 
infanto-juvenil no Município de Tartarugalzlnho e que. 
aproveitando-se dessa atividade, atraia jovens para satisfaçAo 
de sua lascfvia, lnclusrve promovendo festas nas quais 
fornecia bebidas e cigarros aos adolescentes, a flm de facllhar 
a prjtica de relaçOes sexuilis e a produçAo de fotos e 
filmagens pomogrjficas dos menores. 

Brevemente relatado. passo a examinar o pedido de liminar, 
antecipando que o Indeferimento se impOe, conforme passo 1 
justlf~<;ar. 

A denúncia acostada por cópia às fls. 58161 revela que, além 
da corrupção de menores (CP, ilrt. 218). o paciente também 
esta sendo acusado dos crimes descritos nos arts. 240, 243 e 
244·A, "caput', todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
os quais, à luz do disposto no art. 277, do referido Estatuto 
MenOfil, sao apuréveis mediante açAo penal pública 
incondicionada. logo, nesse caso, não resta nenhuma duvida 
aobre a leg~imidade ativa do Ministério Público. 

~ verdade que nlo há nos autos noticia do orerecimento de 
queixa pelos representantes legais dos adolescentes 
expiOfa<los em retaçJo ao crime de conupçlo de menones. 
Entretanto, embora também conste das peças acostadas a 
este "writ' representações formais dos pais das vitimas 
Informando nao poder arcar com as despesas do processo e 
autorizando o manejo de açAo penal pelo Ministério Publico, o 
carto é que alguns depoimentos prestados já deixam clara a 
vontade desses representantes de verem o paciente e seus 
comparsa processados pelos crimes que. aprovehando de 
seus filhos. perpetraram. 

Todavia. mesmo que essil manifesta vontade nio existisse 

nos autos, tal particulandade. por si só. nio seria sufiCiente 
para autorizar a revogaçAo da questionada prialo preventiva, 
cujos pressupostos autorizadores, "in casu·. sattam aos olhos, 
conforme a seguir restar lo demonstrados. 

Com efeito, os documentos carreados aos autos, 
especialmente os depoimentos das testemunhas e das vitimas 
perante a PromotOfia de Justiça de Tartarugalzlnho (fts. 13115) 
e por ocasiao da lavratura do Auto de Prislo em Flagrante (fls. 
23131) na.o deixam dõvidas sobfe a materialidade delitiva e. 
além disso, também revelam a presença de fortlssimos 
ll"ldlcios de que o paciente é um dos autonls dos crimes em 
quest~o. 

Por outro lado. a decisao do Juizo •a quo· acostada por cópia 
às fts. 32133, mostra a necessidade de ser mantida a 
segregaçao cautelar em questao, para garantir a aplicaçAo da 
lei penal, haja vista que o paciente, conforme realçado no 
relatório, desapareceu do distrito da culpa e. quando foi preso, 
jt se preparava para deixar o Estado, levando consigo apenas 
uma sacola com peças de roupas. 

Ademais, também vejo presente outro dos fundamentos 
eutorizadores da prisAo preventiva, que 6 a preserva~o da 
ordem publica, nao só pela necessidade de que seja dado um 
basta na crescente onda de crimes de natureza sexual contra 
crianças e adolescentes, mas, lambem, como forma de 
acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, 
mormente em se tratando de uma pacata cidade lnterioranil 
como a de Tartarugatzinho. 

Assim. aliando-se esu particularidade ás anteriormente 
mencionadas, impOe-se a conclusAo de que estio mesmo 
presentes elementos suficientes para justificar a manute~ 
da questionada segrega~ preventiva, até porque desfecho 
dessa ordem nao destoa da orientaçAo reinante na 
jurisprud~ncia pátria, inclusive nos lmb"os desta Corte, da 
JustiÇil GaUcha e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 
confonna revelam os precedentes a seguir colacionados, "in 
verbis": 

' PENAL E PROCESSUAl PENAL • "HABEAS CORPUS" • ... 
'omissis"... • PRISÃO PREVENTIVA • PRESENÇA DOS 
REQUISITOS AUTORIZAOORES • NECESSIDADE DE 
GARANTIR A ORDEM PúBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI 
PENAL • SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA • ... 'omissis" ... • 
Denega~ do '"wfit" · 1) sao sufociental para justificar uma 
prlsAo preventiva a exist6ncia de prova do crime e de Indicies 
raz~veis da autoria, somados A demonstr~o da 
necessidade da segrega~ como forma de garantir a 
aplicaçAo da lei penal e 1 própria ondem pUblica, como 
resguardo do meio social • da própria credibilidade da justiça • 
2) ... ·omissis" ... • 3) ... "omlssis" ... - 4) Ordem denegada" • 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(T JAP • SecçAo Única • HC n• 2.296108 • Rei. Des. Wrio 
Gurtyev • Julg. de 09.10.2008 · COE de 28.10.2008 - Po11al 
do T JAPI Jurisprudência) 

""HABEAS CORPUS" CRIMES DE ATENTADOS 
VIOlENTOS AO PUDOR, CORRUPÇÃO DE MENORES, 
FORMAÇÃO DE QUADRILHA, E DELITOS PREVISTOS NO 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE • 
PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM 
PúBLICA, POR CONVENU:NCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAl 
E PARA ASSEGURAR A APUCAÇI.O DA LEI PENAL • 
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DESSA MEDIDA 
EXTREMA • CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE -
ORDEM DENEGADA" • (T JRS • Sétima Carrtara Criminal· HC 
n• 70022820-492 - Rei. Des. Alfredo Foerster • Julg. de 
14.02.2008 • DOE de 22.02.2008 • POflal do T JRS/ 
Jurlspr~ncia) 

'PROCESSUAL PENAL • RECURSO ORDINÁRIO DE 
HABEAS CORPUS · ARTS. 288 DO CP, 237 E 238 DO ECA · 
PRISÃO PREVENTIVA • FUNDAMENTOS • ... "omissis" ... • 
TÓPICO NÃO APRECIADO • 1) Se a segregaçlo cautelar, 
preenchendo os requisaos legais, apresenta convincente 

fundamentaçlo concreta, nao há que se falar em 
constrangimento Ilegal • 2) ... "omisai&" .•. • 3) Tópico nAo 
apreciado no e. Tribunal"a quo· desmerece ser conhecido· 4) 
Recurso parcialmente conhecido e. ai, desprovido" • (ST J • s• 
Turma • RHC n" 8.894/SC • Rei. Miniltro Fetix Fischer - Julg. 
de 28.08.1999 • UnAnlme • DJ de 0-4.10.1999, P'o· 65 ·Portal 
do ST J/Jurispnud6ncia) 

"Ex positis". indeforo a liminar e determino a abertura de vista li 
douUI Procuradoria de JustiÇa, com remessa dos auloe, pelo 
prazo regimental. 

Intimem-se. 

Desemba1111dor MÁRIO GURTYEV 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Procasso n•. 0001663-70.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: KLEBER ASSIS 
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS • 1111BAP 
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DIREITO 3A VARA 
CRIMINAL MACAPA 
Paciente: OIEGO RODRIGUES AlVES 
Paciente: VANDERLEI CUNHA DA CONCEiç.I.O 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
AcórdAo: PROCESSUAL PENAL • HABEAS CORPOS • 
CONCESs.I.O DO LIVRAMENTO CONDICIONAL • PERDA DE 
OBJETO. 1) Cessado o 
alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, face a 
concessão do livramento condicional, julga-se prejudicado o 
wr~ 
pela perda de $eU objelo. ex vi do artigo &59, do Código de 
Processo Penill. 2) Haben corpus prejudicado. 

Vistos, relatados e di5culidos 01 presentes autos, a SECÇÃO 
UNICA do Egrégio TRIBUNAl DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPA, por unilnlmldade, conheceu da Ordem • a julgou 
prejudicada, nos termos do voto proferido pelo Re~tor. 

Participaram do julgamenlo os Excelentlsalmos Senhores 
Desembarg8dores MEUO CASTRO (Presidente e 4" VogaQ, 
GILBERTO PINHEIRO (Relator), CARMO ANTONIO (1" 
Vogal), EDINAROO SOUZA (2" Vogal) e o Juiz Convocado 
C~SAR PEREIRA 
(36 VogaQ. 

Macapj-Ap, 22 de janeiro de 2009. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Proceaso n•. 0001678-17.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: SANDRO MODESTO DA SILVA 
Advogado: SANDRO MOOESTO DA SILVA· 399AP 
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO OA 1 VARA 
CRIMINAL DE MACAPA 
Paciente: EDINE.t JARDIM SERRAO DIAS 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
AcórdAo: PROCESSO PENAL • HABEAS CORPUS • PRis.I.O 
MANTIDA POR SENTENÇA CONDENATÓRIA • AUS~NCIA 
DE ELEMENTOS 
NOVOS • INEXIST~NCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
1) Nlo h6 que se falar em constrangimento Ilegal quando 
consolidado 
os termoe do decreto prisional pelo advento de sentenÇil 
condenatória e ausente qualquer elemento novo a ensejar 1 
revogaçAo 
da custódia caute~r. 2) O principio do direito á liberdade nAo 6 
absoluto, estando submetido a outros previstos pelo próprio 
sistema con&titucional e pelo ordenamento infraconstitucional. 
reatando pacificado, no lmMo do Processo Penal, em relaçAo 

* prlsAo processual, que ela, embora considerada um mal 
necessário, uma vez que suprime a liberdade do acusado 
antes do 
advento de sentença cond8nat6rla selada pelo efeito do 
trAnsito em julgado, juttifica-se, em certos casos, para garantia 
da ordem 
pública. 3) Habeas corpus denegado. 

VIstos, relatados e discutidos os presente• autos, 1 SECÇÃO 
ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 00 
AMAPÁ. por 
unanomidede, conheceu da Ordem e, no IMrlo, pelo rNSmo 
quorum a denegou. noe termos do voto proferido pelo RetaiOr. 

Participaram do julgamento os Exoetentlsslmo• Senhores 
Desembargadores MELLO CASTRO (Presidente e 4° Vogal), 
GILBERTO 
PINHEIRO (Relator), CARMO ANTONIO (1° Vogal), 
EDINARDO SOUZA (2" Vogal) e o Juiz Convocado CÉSAR 
PEREIRA (3" Vogal). 

Macap6·Ap, 22 de janeiro de 2009. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAl 
ProoeiSO rf'. 0001664-33.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: HERLON NUNES DE SOUZA 
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AUTORIDADE COATORA: JUIZO DIREITO VARA 
EXECUCOES PENAIS 
Paciente: HERLON NUNES DE SOUZA 
Relator. Desemb.,gador GILBERTO PINHEIRO 
Acórdão: PROCESSUAL PENAL • LEI DE EXECUÇOES 
PENAIS • PEDIDO DE SAlDA TEMPORÁRIA • 
COMPEltNCIA EXCLUSIVA 00 JUIZO 
DAS EXECUÇ0ES PENAIS • REQUISITO SUBJE11VO NÃO 
SATISFEITO • ORDEM DENEGADA. .1) ~ cediço que a 
concessAo do • 
beneficio da salda tempo~rla 6 ato de compettncia exclusiva 
do Juizo das ExecuçOes Penais, o qual deverá analisar os 
aspectos objetivot e subjetivos de que trata o artigo 123. 
incisos I, U e 111, da lei Federal n• 7.2101&4, precedido da oitiva 
do 
Ministério Pllblico e da Adminlstraçlo PenHenclâria. 2) Ordem 
denegada. 

l(rstos, relatados e discutidos os presentes autos, a SECÇÃO 
UNICA do Egrégio TRIBUNAl DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPA, por 
maioria, conheceu de Ordem, vencidos os Desembargadores 
Edinardo Souza e Mello Castro que nio a conheciam. No 
mérMo, por mõlioria, 
• denevou. nos lermoe dos ..otos proferidos, venc;ido. em 
parte, o Des. Mário Gurtyev que a concedia parcialmente. 

Participaram do julgamento os Excetentrsslmoa Senhores 
Desembarg8dones MELLO CASTRO (Presidente e 5° Vogal) 
GILBERTO ' 
PINHEIRO (Relator), LUIZ CARLOS (1" Vogal), CARMO 
ANTONIO (2" Vogal), EDINAROO SOUZA (3" Vogal), 
00GLAS EVANGEUSTA W 
Vogal) e MÁRIO GURTYEV (6" VogaQ. 

Macapá-Ap. 18 de dezembro de 2008. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0001483-32.2008.8.03.0000 
IMPETRANTE: LUCIO FABIO VIEIRA FERREIRA 
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DIREITO 3A VARA 
CRIMINAL MACAPA 
Paciente: BRUNO BARROS CUNHA 
Relator. Oesembarg8d0f GILBERTO PINHEIRO 
AcOrdAo: PROCESSO PENAL- HABEAS CORPUS · FURTO • 
AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESiotNCIA NO 
DISTRITO DA CULPA E 
ATIVIDADE LICITA • CUSTóDIA NECESSÁRIA PARA 
GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A 
APLICAÇÃO DA LEI 
PENAL. 1) A ausência de comprov~o de resld6ncia fixa no 
dlstrMo da culpa, bem como de atividade licite, demonstra de 
form• 
inequívoca que nada há a assegurar a pennan6ncia do 
paciente naquele local, podendo frustrar a inatruçlo criminal e 
posalvel 
aplicaçlo da lei penal. 2) Ordem denegada. 

l(oatoa, re latados e discutidos os presentes autos, 1 SECÇÃO 
UNICA do Egrjgio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPA, por unanimidade, conheceu da Ordem e. no mérito. 
pelo meamo quorum a denegou, nos termos do voto proferido 
pelo 
RelatOf. 

Participaram do julgamento os Excelentillimos Senhores 
Desembargadores MELLO CASTRO (Presidente e 4' Vogal), 
GILBERTO PINHEIRO (Re~tor), CARMO ANTONIO (1° 
Vogal), EDINARDO SOUZA (2" Vogal) e o Juiz Convocado 
CÉSAR PEREIRA 
(3•VogaQ. 

Macap~-Ap. 22 de jane~o de 2009. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Procano n". 0000260-10.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: MAURICIO SILVA PEREIRA 
Paciente: RENATO CESAR VIEIRA DA SILVA 
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE 
EXECUCOES PENAIS DA COMARCA DE MACAPA 
Relator: Desembargador CARMO ANTONIO 
Despacho/Declsao: MAURICIO SILVA PEREIRA, advogado 
regularmente inscr~o na OAB sob n.• 979/AP, impetrou habeas 
corpus, com expresso pedido da liminar. em favor de RENA TO 
Ci:SAR VIEIRA DA SllVA, com o escopo de afaatar possível 
constrangimenlo ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 
V ata de Execuç4es Penais da Comarca de Macapá. 

O Impetrante disse que o paciente foi preso po· policiais 
federais no dia 23.03.2009, eaUindo i dlsposlçAo da justiça no 
IAPEN desde esta data. 

Afirmou que o paciente loi cond8n8do definillvamente corno 
Incurso nos ~elitos tipificados nos arts. -4", allnea •a·, da lei n.• 
-4898/65 e 317, caput, ele 69, do CPB. sendo-lhe IPNcada uma 
pena privativa de lberd8de de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses 
de recluslo, no regime semi-aberto, e pagamento de 60 
(aenenUI) diat-multl i base de 113 (um terço) do 
ll~r1o-mlnimo i época do delito. Corno efe~o secundário da 
sentença condeniltória, foi-lhe decretada a perda do cargo 
público de Delegado de Policia. 

Aduzlu que 1 segregaçlo do paciente 6 abusiva e ~pois 
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decorrente de uma pena já fulminada pela prescriç~o. 

Esclareceu que. em .apelação criminal interposta pela defesa, 
esta Corte declarou a prescrição do crime apenado com 
detençlo e declarou a nulidade da sentença qu;mto à fixação 
do regime mais gravoso e a perda da função pública sem a 
devida fundamentaçao. delerminando a remessa dos autos ao 
juizo singular a fim de sanar tais nulidades. 

Suscitou que a sentença fundamentando o regime inicial e a 
pena acessória foi proferida em 20.06.2006, na qual foi 
reconhecida a reincidência do paciente. operando-se. segundo 
o impetrante, verdadeiro reformatio in pejus. Após . essa 
sentença. houve a interposição de uma nova apelação cnm1nal 
pela defesa. sendo o recurso improvido. 

Após o tránsíto em julgado do acórdAo. ocorrido em 
03.10.2007. os autos baixaram t vara de origem, de onde foi 
confeccionada a carta de sentença para o cumprimento da 
pena. 

O impetrante pugnou pela extinção da punibilidade em face da 
presaição da pretensao executória do Estado. Sustentou que, 
em obedi6ncla ao art. 109, IV, do CPB, a pena povativa de 
liberdade do paciente prescreve em 08 (orto) anos. Aduziu que, 
para a acusação, a sentença parcialmente anulada trans"ou 
em julgado no dia 24 de maio de 1999: tendo, portanto. 
decorrido mais de 08 (oito) anos do trtnsoto em julgado da 
sentença para a acusação até a presente data. 

Pontuou que a autoridade reputada coatora incorreu em erro 
ao reconhecer o aumento de 113 (um terço) do pruo 
prescricional em face da reincid6ncia: uma _vez que, na 
sentença parcialmente anulada, o ~nte fOI recon~do 
como primário, o que impediria a apllcaçAo postenor do 
instrtuto da reincidência na fase de execução da.pena. 

Aduziu que. apesar de nAo haver nos autos noticias da data 
em que se deu o transito em julgado da sentença condenatóna 
para a acusação, este dew ser reconhecido _como sendo o 
quinto dia após o órgão ministerial tomar ~naa da sentença, 
ou seja, 24 de maio de 1999. 

Altematlvamente. pugnou pelo reconhecimento da prescrição 
da pretensão punitiva retroativa. sob o aroumento de que o 
referido prazo também já deccrreu entre a data da publicação 
da sentença condenatória e a dita do seu respectivo tr~ns~o 
em julgado. 

Por fim, requereu, üminarmente. a ordem de habeas corpus, 
com a expedição do alvará de soltura e, no mérito, pugnou 

pela confirmaçAo da ordem. 

Instruiu o pedido com cópia dos seguintes documentos: a) 
carta de sentença; b) denúncia; c) sentença; d) acórdão; e) 
certidão de antecedentes criminais do paciente; f) decido 
proferida peta MM. Juiza da Vara de Execuções Penais. (fls. 
12/100). 

Os presentes autos fO<am encaminhados ao Des. Edinardo 
Souza para man~estação acerca do pedido timinar, sendo 
determinada a requisição de informaç6es à autoridade dita 
coatora que, por sua vez. foram prestadas âs fls. 104/105. 

t: o relatório. 

Decido sobre o pedido liminar. 

A concessao da liminar, mesmo no habeas corpus, reclama a 
presença de dois requisitos: o "periculum in mora· e o •tumus 
boni iuris". t: o que se examinará a seguir. 

Note-se que o ccnstrangimento ilegal apontado pelo 
impetrante reside no deCIJrso do pruo prescricional da 
pretensão punitiva e/ou executória do Estado, o que ensejaria 
a extinção da punibilidade do paciente. 

Conforme estipulado no art. 61 do CPP. a extinçAo da 
punibilidade, no caso ccncreto, pode ser deClarada de oficio 
por tratar-se de matéria de ordem pública. 

No caso. o paciente foi condenado às penas de 02 (dois) anos 
e 06 (seis) meses de reclusao, além do pagamento de 60 
(sessenta) dias-multa, por lncursao nos crimes cap~ulados nos 
arts. 168, ·caput". e 316. "capur. c/c art. 69, todos do Código 
Penal ilém do efeito secundário da sentença que foi a 
decreiação da perda do cargo públiCO de Delegado de Policia 
Clvij. 

Nesse passo. o impetrante pugnou. primeiramente, . pelo 
reconhecimento da prescriçio da pretensão executóroa da 
pena, alegando que a sentença parcialmente anulada ~ansitou 
em julgado para a acusação no dia 24/0511999. Assm, tena 
decorrido mais de 08 (olo) anos entre a imutabüidade da 
sentença para a acusação e os dias atuais. 

o Direito Penal material prevê diversas modalidades de 
prescrição. A prescrição da pretenslo punitiva ~ a perda do 
d ire~o de punir, levande>-se em consideraçlo prazos anteriores 
ao trânsito em julgado definitivo, isto é. para ambas as partes. 

Segundo GuWherrne de Souza Nucci. a_ presaiçAo da 
pretendo punitiva subdivide-se em: a) prescrição retroatova: ~ 
a perda do direito de punir do Estado. considerando-se a pena 
concreta estabelecida pelo juiz. com trAnsito em julgado para a 
acusação, bem como levande>-se em conta os pruos 
anteriores 11 própria sentença (entre a data do fato e a do 
recebimento da denúncia ou queixa; entre esta e a data da 
sentença, como regra) e; b) prescrição inter(l()(rente: 6 a perda 
do dire~o de punir do Estado, levitndo-se em. consideriÇAo a 
pena concreta, com transijo em julgado para a acusaçAo. ou 
improvido seu recuoso, cujo lapso para a contagem tem inicio 
na data da sentença-e segue até o trans~o em julgado desta 
para a defesa. (Manual de DireHo Penal. 2.• ed. SAo Paulo: RT, 
2008, pp. 554/555). 

A prescrição da pretensão executória, por sua vez. é a perda 
do direito de aplicar efetivamente a pena, tendo em vtsta a 
pena em ccncreto, com tnlndo em julgado para as partes, 
mas com o lapso percorrido entre a dita do trAnsito em julgado 
da decisão ccnclenatória para a acusaçlo e o inicio do 
cumprimento da pena ou a ocorrtncia de reinciidéncia. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Destarte. o art. 112 do Código Penal estabelece a regra que 
rege o Inicio do prazo prescricional da pretens~o executória, 
senão vejamos: 

"Art. 112. No caso do art. 110 deste código, a prescriçAo 
começa a correr: 
I • do dia em que transHa em julgado a sentença condenatória, 
para a acusação. ou a que revoga a suspenslo condicional da 

pena ou o ivramento condicional; 
11 • do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 
tempo de interrupçloo deva computar-se na pena.' 

A autoridade reputada coatora entendeu ausente o lapso 
prescricional, seja a da pretenslo punitiva, ~ja a da 
executória. E foi essa decisao que. no entend1mento do 
Impetrante, ensejou a violação da liberdade de ir e vir do ora 
paciente. Destaquem-se os lundamentos utilizados pela 
magistrada: 

"Compulsando oa autos observo que a prescrição requerida 
pela defesa nAo resta conligurada. pelos motivos que passo a 
expor. Consoante estabelece o artigo 110, caput, do Código 
Penal. •a prescriçlo depois de transbr em julgitdo a sentença 
condenatória regula-se pela pena aplicada e verifiCa-se nos 
prazos fixados no artigo artigo anterior, os quais se aumentam 
de um terço. se o condenado é reincidente.• No caso dos 
autos. pela sentença integrativa acostada A fl. 36137, a qual 
restou confirmada integralmente pelo AcórdAo de fl. 38145. o 
reeducando foi considerado REINCIDENlE pelo Juizo da 
condenaçAo, clrcunstAnciil ensejao aumento de 113 (um terço) 
no prazo prescricional de 08 {oito) anos indicado pelo art. 109, 
inciso IV, do Código Penal. Aplicando-se a referida causa de 
aumento. que impõe o acréscimo de 2 (dois) anos e 06 (seis) 
meses no referido prazo, o prazo prescricional aplicaval ao 
caso dos autos é de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses e nAo de 
08 (oito) anos, como sustentado pela defesa. bem ccmo pelo 
Representante do Ministério PúbliCO. Por conseguinte, o prazo 
prescricional de 10 (deZ) anos e 06 (seis) meses ainda nao ' 
decorreu deide a data do trAnsito em julgado da sentença para 
ac:usaçêo, que, segundo alega a defesa, foi no dia 2410511999, 
haja vista que tal informação nOo consta na carta de sentença 
objeto deste leho. Pelo mesmo motivo, também do restou 
conlogurada a prescrição da pretensAo punitiva intercorrente ou 
subsequente à sentença condenat6ria, isto porque o referido 
prazo também nAo decorreu entre a data da publicaç~ da 
sentença (23104/1999) e a data do seu respee1ivo transrto em 
julgado (03/1012007). Por estes argumentos e especialmente 
porque a reincidência e circunstAncla Imutável, em vortude do 
transito em julgado da condenação para ambas as pa~es. 
ocO<rido no dia 03/t0/2007. deixo de reconhecer a prescriçAo 
da pretensao punitiva e eQCu\ória requerida pela defesa. 
Oficie-se ao Juizo de Ofigem, para que informe com urgência 
a este Juizo qual foi a data do tr~ns~o em julgado da sentença 
para acusaçlo, manco inicial do prazo da presc:riçio da 
pretenslo executória.' 

Percebe-se que a autoridade dita coatora determinou 1 
expedição de oficio para a comarca de Calçoene/AP a rm de 
obter, com precisAo. a data do eletivo trinsüo em julgado da 
sentença para a parte acusatória. 

De fato, a data do transito em julgedo constante da carta de 
sentença t n. 12 é 03.10.2007, o que nio guarda simil~ude 
com a data informada na peça inicial (24.05.1999). 

O "fumus boni luris" Oulzo de probabilidade ou 
verossim~hança) autorizador da concesdo da medida liminar 
no "habeas corpus· dew ser demonstrado da forma 
prê-<:onstHuida. Nesse ponto. já decidiu o Supremo Tribunal 
Federal: 

"PENAL • PROCESSO PENAL • HABEAS CORPUS • 
SIMILITUDE FATICA E JURIDICA · RECURSO ESPECIAL· 
AUSIÔNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES • 
DECISÃO MONOCRATICA DE t.ÉRITO • APLICAÇÃO DO 
ART. 38 DA LEI 8.038190 • ORDEM DENEGADA • I. A vle do 
habeas corpus pressupõe prova pré-constitulda, cuja ausincia 
impede a apreciaçAo do mérto. 11. Ordem denegada.' (STF • 
HC 89609 • SP • Primeira Turma · Ret. Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI • publ. DJU 16.02.2007 • p. 49). 

Cuidande>-se, porém, de suposta extinçAo da punibilidade em 
face da ocorrência da prescriçto executória e/ou punitiva, 1 
coneta verificação do marco Inicial do referido instituto é de 
suma retevancia. 

Assim, considerando que a medida liminar em "habeas 
ccrpus· ostenta o caráter de providência cautelar, e havendo 

controvérsias nos autos que nlo foram comprovadas de plano, 
vislumbro a Inexistência do "'umus boni luris', ao menos nesta 
fase de cognição sumária, o que faz coin que a an"ise do 
"periculum in mora· resta prejudicada. 

Portanto, indaf.-o a liminar. 

Encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça 
para a ccnfec:çAo do parecer. 

Publique-se. 

Intimem-se. 

Desembargador CARMO ANTONIO 
Relator 

REVISÃO CRIMINAL TIPO CRIMINAL 
Proce&$0 n•. 0001454-79.2008.8.03.0000 
PARTE AUTORA: JURANDtR SANTOS MACHADO 
Advogado: MAURICIO SILVA PEREIRA · 979AP 
PARTE~: MINISTlÔRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPA 
Ralalor: Desembargador MARIO GURTYEV 
Acóri!Ao: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL • SENTENÇA PENAL 
CONDENATÓRIA • EFEITO ESPECIFICO • PERDA DE 
FUNÇÃO OU CARGO 
PÚBliCO • APliCAÇÃO FUNDAMENTADA • PARAGRAFO 
ÚNICO. DO ART. 92, DO CP • AUSIÕNCIA DE MOTIVAÇÃO • 
ANULAÇÃO . 
PARCIAL DA SENlENÇA • INTELIG~NCIA DA SUMULA 09, 
DO TJAP • REVISÃO CRIMINAL • PROCE~NCIA EM 
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PARTE- 1) "Ex 
vi" do disposto no parágrafo único, do art. 92, do Código Penal. 
a perda de funçJo ou cargo publico, como elerto especifico de 
um "decisum· penal condenatório, nao resulta automática e 
[motivadamente da condenaçlo, razão peta qual, consoante 
consolidada jurisprudência, para que seja aplicado 
eficazmente, é indispensável que os fundamentos ensejadores 
restem 
devidamente explicitados na sentença • 2) Segundo orienta o 
enunciado da Súmula 09 desta Corte, quando a sentença 
penal 
condenatória. sem fundamentação especírlca, decreta a Perda 
de funçlo ou cargo públiCO, o 'decisum• deve ser anulado 
apenas 
nessa parte, para que o JIJizo prolatO< supra a omissAo • 3) 
Revisão criminal parcialmente procedente. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos, 1 SECÇÃO ÚNICA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPA. reunida 
ordinariamente, conheceu da revisão criminal e a julgou 
parcialmente procedente, tudo a unanimidade e nos termos do 
voto 
proferido pelo Relator. 

Participaram do julgamento os ExcelenUsslmos Senhores 
DesembargadO<es GILBERTO PINHEIRO (Presidente e 
Revi$or). 
MARIO GURTYEV (Relator), LUIZ CARLOS (1" VogaQ, 
EDINARDO SOUZA (2" Vogal) e DóGLAS EVANGELISTA (3" 
Vogal). 

Macapâ (AP), 26 de março de 2009. 

Desembargador MARIO GURTYEV 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000232-42.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: LUCIO FABIO VIEIRA FERREIRA 
Paciente· EDINHO DOS SANTOS BRASIL 
AIJTORIOADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 3A VARA 
CRIMINAL DE MACAPA . 
Relator: Desembargador AGOSTtNO SILVERIO . 
Despacho/Decido: Trata-se de Habeas Corpus. com pedido 
de liminar Impetrado em favor de EDINHO DOS SANTOS 
BRASIL. preso em ftagrante em 04 de novembro de 2008 e 
denunciado pela prática de crime de tráfiCO llfato de drogas 
(art. 33 da Lei 11 .34312006). • 
Insurge-se o Impetrante contra decido do Juizo da 3 Vara 
Criminal e Auditoria Mil"ar da Comarca de Macapá/AP, que 
indeferiu o pedido de ~beldade proviSórta. 
Alegs 0 impetrante que o Paciente possui endereço foxo. 
profossAo deftnida e que n~o tem interesse em causar nenhum 
prejuizo a Instrução processual que se estende há maiS de 120 
dias, nesunando em excesso de prazo na formação da culpa. 
Pldeia ao final a concesdo da ordem de Habeas Corpus, 
com a expediçio de Alvsrá de sonura. 
As Informações solicitadas 11 1ndog•tada autoridade coatora. 
com a documentação pertinente, foram prestadas 11s fts. 51 a 

~-pleito liminar foi apreciado pelo Des. Mário Gurtyev (fi. 
57/60), em face da austncia justificada deste Relator. 
o Ministério PúbliCO, em parecer exarado pel~ Procurad.ora de 
Justiça Maria do Socorro Milhomem Montetro, op1nou pela 
denegaçlo da ordem (fts. 65 a ?O). . . 
Posterior a manilestação mtmstertal, a ãogna A~tondade 
apontada Coatora, por meio do oficio n. 00137512009. onformou 
a este relator a prolaçAo de sentença absolutória: . 
Em seguida vieram aos autos a este relator orogonáno. 
t: o relatório. 

DECIDO 
Tendo em vista já ter sido prolatada sentença absolutórta no 
Processo Crime n. 0040571 -74.2008.8.03.0001, com 
fundamento no art. 386, VIl, do Código de Processo Penal. 
consoante Informou a digna Autoridade apontada Coatora, o 
"Writ" nllo possui mais razlo de ser. 
Com eleito por faltar ao Paciente interesse de ag~ para o 
prosseoul~nto do presente ·mandamus·. porquanto tenha 
sido cessado constrangimento Ilegal a que estava sendo 
submetido 0 Paciente. entendo ser o Impetrante carecedor da 
Açlo. restando. pois, prejudicado o regular processamento do 
preseole feito. 
Neste sentido o recente julgado proferido por esta Egrégia 
Corte: 

"EMENTA PROCESSUAL PENAL • HABEAS CORPUS • 
ABOLVIÇÃO • SOLTURA DO PACIENTE • 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CESSADO • PEDIDO 
JULGADO PREJUDICADO PELA PERDA DE OBJETO. I) 
Cessado 0 alegado constrangimento 1legat solrid_o pelo 
paciente em virtude de sentença penal absolutóna. JUlga-se 
prejudicado o wr~ pela perda do objeto, ex vi do art1g? 6_59 do 
Código de Processo Penal; 2) Habeas corpus preJudocado. 
(TJAP • SecçAo ú nica . HC n. 231512008 • Rel. Juiz Conv. 
CONSTANTINO TORK BRAHUNA - j. em 2311012008 • 
Unânime • DOE de 13/1112008 • Portal do 
T JAP/Jurisprudência) . . . 
Na mesma esteira a Jurisprud~ncoa do Supenor_ Tnbunal de 

~~ s 
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPU . 
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM 
FLAGRANTE WRIT JULGADO PREJUDICADO POR PERDA 
DE 08JETO EM QAL\O DA SUPERVENit:NCIA DE 
SENTENÇA ABSOLIJTORIA. AUSIÕNCIA DE INTERESSE 
PARA RECORRER. (omissis) 4. Ainda que assun nlo fosse. o 
paciente e os co-reus foram absolvidos com ba~ no art. 386, 
vt. do CPP, por nlo existirem provas suficientes ~ra a 
condenação. portanto, correta a dec1do que JUlgou 
prejudicado o presente writ por perda de ob)81o. 5: ~gravo nao 
conhecido." (AgRg no HC 64.477/DF, Rei. M1mstro OG 
FERNANDES. SEXTA TURMA, julgado em 16/1012008, DJE 
03111/2008) 

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL 
HOMICID.!Q._ OUAUFICADO. ALEGÁÇÁO DE 
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CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO 
NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENII:NCIA DE 
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. 
Constatada a p<ola~o de sentença absolulóna, mostra-se sem 
servenba a analise de Habeas Corpus em que se questionava 
excesso de prazo na forma~o da culpa. 2. Prejudicado o 
pedido por falta de objeto. Habeas Corpus extinto sem exame 
de merKo." (HC 69.861/MS, Rei. Ministro NAPOLE.I.O NUNES 
MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 0410912007, DJ 
2410912007 p. 333) 

Outrossim, diante da protaçlo da sentença absolutória 
proferida nos autos principais, é inegãvel a perda de objeto da 
presente ordem mandamental que, no mento, tencionava a 
liberdade p<ovis6ria do Paciente 
Em face do exposto, com fundamento no art. 659, do Código 
de Processo Penal, julgo prejudicado o presente remédio 
constitucional e determino o sau arquivamento. 
Publique-se. 
Intimem-se. 

Desembargador AGOSTINO SILVIÕRIO 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 000167~2.2008.8.03.0000 

IMPETRANTE: KlEBER ASSIS 
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS- 11118AP 
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DIREITO VARA 
EXECUCOES PENAIS MACAPA 
Paciente: MARINALDO DE SOUZA PINHEIRO 
Relóltor: Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Acórdao: PROCESSUAL PENAL • "HABEAS CORPUS" • 
EXECUÇÃO DA PENA - REGIME PRISIONAL SEMI-ABERTO 
• CUMPRIMENTO DE 
UM SEXTO DA PENA • INOCORRI:NCIA - SAlDA 
TEMPORÁRIA - INVIABILIDADE - TRABALHO EXTERNO -
REQUISITO 
TEMPORAL. PRESCINDIBILIDADE • M~RITO CARCERÁRIO 
- AVALIAÇÃO PESSOAL - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS -

PARÂMETRO: DEFERIMENTO A PARADIGMA 
IMPOSSIBILIDADE- 1) Por fO<ça do disposto no art. 123, inc. 
11, da Lei de 
Execu~o Penal, ao condenado que inicia o cump<imento da 
un~o aMiva pelo regime semi-aberto nlo é permitido o 
deferimento da salda temporéria enquento o apenado nao 
houver cumprido pelo menos um sexto da pena, sendo 
posslvel, no 
entanto, a conceasao dlo beneficio do trabalho externo, 
Independentemente do cumprimento de mencionado lólpso de 
tempo, 
desde que provado tratar-se de trabalho Uc~o e que as 
condiç6es pessoais dlo segregado se mostrem favoréveis • 2) 
A 
concessao de tais beneficios depende da avaliaçlo de 
requisitos estritamente pessoais. razao pela qual nlo podem 
ser 
deferidos cO<O fundamento em precedente que favoreceu outro 
apenado, m01mente sem prova de que o pretendente se 
encontra 
em idtntica situaçao prisional do paradigma. 

ACÓRDÃO 

Vostos e relóltados os autos, a SECÇÃO ÚNICA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, reunida 
ordonariamente, conheceu do •habeas corpus' e concedeu 
parcoalmente a ordem, tudo ~ unanimidade e nos termos do 
voto 
proferido pelo Relator. 

Participaram do julgamento os Excelantluimos Senhores 
Desembargadores oOGLAS EVANGELISTA (Presidente e 4" 
Vogal), MARIO GURTYEV (Relator), GILBERTO PINHEIRO 

,(1" Vogal), LUIZ CARLOS (2" Vogal) e CARMO ANTONIO (3' 
Vogal). 

Macapi (AP), 12 de fevereiro de 2()()g, 

Desembargador MARIO GURTYEV 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000019-36.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: LUCNAL MAGNO ALMEIDA DA SILVA 
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE 
EXECUCOES PENAIS MCP 
Paciente: LUCIVAL MAGNO ALMEIDA DA SILVA 
Relator. Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Acórdao: PROCESSO PENAL - HABEAS CORP1JS 
PROGRESSÃO DE REGIME • REQUISITO OBJETNO E 
SUBJETNO - LEI DE 
EXECUÇÃO PENAL 1) A p<ogressao de regime nlo é 
autO<nálica, ou seja, depende da apuraçao dlo requisito 
objeUvo. relativo ao 
cumprimento de parte da sançlo imposta, bem como do 
subjetivo, concernente ao comportamento do reeducando. 
Assim, 
ausente qualquer elemento hábil a demonstrar o cumprimento 
de tais requisitos, MO tem que se falar em COtlltrangimento 
Hegal 
sanável por meio de habeas corpus. 2) Ordem denegada. 

Vistos. relatados e discutidos os presentes autos, a SECÇÃO 
ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPA. por unanimidade, conheceu da Ordem e, no mérito. 
pelo mesmo quorum, a denegou, nos termos de voto proferido 
pelo 
Relator 

Participaram do julgamento os Excetentluimos Senhores 
Desembargadores MELLO CASTRO (Presidente e 5° Vogal), 
GILBERTO PINHEIRO (Relator), LUIZ CARLOS (1° Vogal), 
CARMO ANTONIO (2" Vogal), EDINARDO SOUZA (3° Vogal), 
OúGLAS 
EVANGELISTA (4° Vogal) e MARIO GURTYEV (6° Vogal). 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Macapá-Ap, 05 de ma,.o de 2009. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0001481~2 .2008.8.03 .0000 
IMPETRANTE: EDUARDO DOS SANTOS TAVARES 
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DIREITO 1A VARA 
CRIMINAL MACAPA 
Paciente: IRAN LOBA TO DOS SANTOS 
Relator: DesembargadO< GILBERTO PINHEIRO 
Acórdio: PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS • 
CERTIDÃO FIRMADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - Ft 
PÚBLICA -AUSêNCIA DE 
RESIDtNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA - CUSTÓDIA 
NECESSARIA PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO 
CRIMINAL E 
APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
NÃO CONFIGURADO. 1) Deve prevalecer o teor de certidAo 
e ~~atada 
por Oficial de Justiça no tiXIIrcfcio de sau mister até prova em 
contririo, porquanto ha p<esunçlo iuris tantum de 
autentieldade e 
de wracidade daquilo que certifica, dada e fé publica que lhe é 
conferida. 2) A ausência de comproveçlo de residtncia roca na 

comarca demonstra de forma ínequlvoca que nada ht a 
aasegurar a permanência do paciente no distrito da culpa, 
sendo 
extremamente temerária a conceado do beneficio, levando-se 
a frustrar a instruçlo criminal e posslvel aplicaçlo da lei penal. 
3) 
Ordem denegada. 

Vistos, relatados e discutidos os presentea autos, a SECÇÃO 
ÚNICA do Egrégio TRIBUNAl DE JUSTIÇA DO ESTADO 00 
AMAPA. po< unanimidade, conheceu da Ordem e, no mérito, 
pelo mHmo quorum a denegou, nos termos dlo voto p<ofefido 
pelo 
Relator. 

Partrc;iparam dlo julgamento os Excelenth1simos Senhores 
Desembarva<fores MELLO CASTRO (Presidente e 4° Vogal), 
GILBERTO PINHEIRO (Relator), CARMO ANTONIO (1" 
Vogal), EDINARDO SOUZA (2" Vogal) e o Juiz Convocadlo 
CIÕSAR PEREIRA 
(3° Vogal). 

Mlcapi-Ap, 22 de janeiro de 2009. 

OetembargadO< GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Proceuo n•. ~2-7!1.20011.8.03 .0000 
IMPETRANTE: ELIEL AMORAS RABELO 
Advogado: ELIEL AMORAS RABELO • 962AP 
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA 
CRIMINAL DE MACAPA 
Paciente: EDEVALDO MIRANOA NUNES 
Relóltor. Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Acórdlo: PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS • 
CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - PERDA DE 
OBJETO. 1) Ceaaado o 
alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, face a 
concesslo dlo livramento condicional, julga-se p<ejudicado o 
writ 
pela perda de seu objeto. ex vi do artigo 659, do Código de 
Proceuo Penal. 2) Habaas corpus prejudicado. 

1(11101, relatado• e dÍ$CU!idos oa pteMntes autos. a SECÇÃO 
UNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00 ESTADO DO 
AMAPÁ, por unanimidade, conheceu do writ e o julgou 
prejudicado pela perda do objeto, noa tennos do voto proferidlo 
pelo 
Relator. 

Participaram do julgamento os Excelentluimoa Senhores 
Desembargadores DOGLAS EVANGELISTA (Presidente em 
exercido e 
36 Vogal), GILBERTO PINHEIRO (Relat?1

1 
LUIZ CARLOS (1" 

Vogal), RAIMUNDO VALES (2" Vogal) e MARIO GURTYEV W 
Vogal). 

Macap•-Ap. 12 de fevereiro de 2009 

DesembargadO< GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000248-93.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: MARCIO JOSE PASSOS DA SILVA 
Paciente: ADI OTONE DE FARIAS 
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA IA VARA 
CRIMINAL DE MACAPA 
Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES 
Deapacho/Oecido: L I M I N A R 

VIStos etc. 

MÁRCIO JOSÉ PASSOS DA SILVA, advogado, impetrou 
ordem de Habeas CO<pus em favor de ADI OTONE DE 
FARIAS, recolhido ao lns~uto de Adminislraçlo Pen«enciarla 
do Am1pil desde 1610212009, em rido de prislo preventiva 
decretada pelo Juizo de Dire~o da 1• Vara Criminal da 
Comarca de Macapi, autoridade indigitada coatora. 

Segundo a Inicial, nos autos de açlo penal que apura a 
prttica, em tese. do crime p<eviato no art. 171 , do Código 
Penal (eotellonato). o Juizo impetrado decretou a prido 
p<eventiva do paciente, porque nJo reaponde~ a cia~o 
ed~allcta levada a efeito nos autos. 

Pãg. 22 

O fundamento segregacional seria a necessid8de de 
assegurar a in~ do prot85SO e a futura aplicaçlo de lei 
penal, jt que diversos seriam os endereços do acusado nos 
documentos dos autos e pela nJo demonatraçlo de residencia 
fiq no distrKo da culpa, além de que, solto, colocaria em risco 
• Ot'dem publica, dado que contumaz na pr,tic:a do referido 
Cfime I* lntentadlo contra diversas pessoas na Cidade de 
Macaptl. 

O mesmo entendimento norteara a decisAo que negou o 
pedido de revoga~o da preventiva requerida parente o juizo 
impetradlo. 

Sustentou o inpetrante, por alguns motivos, ser ilegal a 
decreta~o da preventiva dlo reu. 

Primeiro, é medida que deve ser adotada excepcionalmente, 
sob pena de ferimento ao principio constitucional da p<esunçao 
de inocéncia. NAo poderia, por isso, ser tomada em desfavor 
do paciente, eis que nlo estariam presentes os requisitos para 
a detteteçlo da prislo processual de exceçlo. 

Depois, o juizo prolator da decislo combatida nlo declinara 
suu concretas razões de convencimento, contrariando o art. 
315 dlo Código de Processo Penal. Decidiu-se pela 
necessidade da prisao p<evenliva apenas com bese em 
abatraçóes, repetindo-se os termos do art. 312 do CPP. e Mo 
em fatos concretos. Logo, motivado e nulo de pleno dita~o o 
decreto prisional fustigado. 

Por fim , neglstrou que a medid1 segregatória poderá ser 
novannente decretada, acaso surjam fatos novos que a 
juatifique, regra dlo art 316, dlo Código de Processo Pen11. 

Por tala ruoet, pediu pela concesslo de liminar, para a 
expediçlo de alvara de soltura em favor do paCiente e. no 
mérito, a concessAo definitiva da ordem. 

A petiçlo inicial veio instrulda CO<n cópias da deci.:Ao que 
decretou a preventiva, da deciaao que negou o pedido de sua 

· revogaçlo, de guia de recolhimenlo de preso e comp<OVante 
de resid6ncia (15. 21128). 

~ o breve relatório. Passo ao exame do pedido liminar que 
cabe. 

Em decorrtrncia de decisao prolatada pelo Juizo da 3• Vara 
Criminal da Comarca de Macapi, datada de 1910112009, 
encontra·ae o paCiente preso no IAPEN, desde o dia 16 de 
fevereiro do corrente ano. 

A basa do presente "wfit" seria a ocorrência de 
constrangimento ilegal, em virtude de Indevida delanninaçlo 
de prialo preventiva dlo paciente, seja pela aushlcia de seus 
requisitos autorizadores. seja pelo fato de nAo ter a autoridade 
coatora. ao tio-semente repetir o texto do art. 312, do CPP, 

fundamentado a rrecesaldade da sagragaçlo processual, que 
sagundo a Constituiçlo Federtl e medida de e~o. 

Compultando 01 autos, verifico nao - plausível a pretendo 
liminar deduzida neste wr~. eis que ausante o requisito do 
fumu1 bonl juria nece•••rio ao deferimento de liberdade 
provisória. 

Como cediço, a prisao cautelar, antes dlo trlnsito em julgado 
da sentença condenatória, se reveatirj de legitimidade quando 
satisfatoriamente fundamentada (art.5°, LXI, CF/88), e quando 
demonsttlda, ainda. sua neceuidede (periculum libeltatis ou 
periculum in mora). 

Com efeito, o parametro a ser seguido para fins de 
deferimento ou nio da liberdade do rtu at6 o trAnsno em 
julgado da decisao, e o perigo que possa causar sua liberdade, 
ainda que primétio e da botll antecedentes. 

1: que a neceasidade d1 aegregaçlo cautelar, ainda, 6 fator 
determinante para alguem aguardar preso o julgamento final 
de seu proceuo. para fins de proteçlo do interesse publico. 

Neste aspecto, e de seguinte teor a decislo pO< fO<ça da qual 
vem sando mantido preso o peciente, in velbis: 

"'Pois bem, ana~sando o pedido, tenho que, ao menos por O<a, 
nAo merece o requenente responder ao presente p<ocesso em 
liberdade, pois os motivos que deram eruejo ao deeteto de sua 
prisao alnda persistem (f. 53, dos autos principais - Processo 
n" 25055-14.2006.8.03.0001 ). 
NeSM santido, Olllaco, de antemto, que vislumbro nos autos 
principal$ provas sufocientes da materialidade do crime, bem 
como fortes indícios de autoria contra o requerente, que juntos 
materialium o que a doutrina denomina de 'fumus boni iutis' . 
Deveras, além das delcaraçOes e>rtrajudiciaia da vitima JOSÉ 
AROSON SOARES FILHO (f. 07, doa autos principais) e a 
fotograf11 da meN de bilhar objeto do crime (f. 11, dos autos 
principais). 
Também verifico, neste caso contteto, o 'pericutum in mora'. 
ou seja, a grande possibHidade de fuga por parte do 
requerente, pois, embota tenha ap<eaentado um comprovante 
de endeff:ço em nome de sua pai (f. 14), que reside na 
Traveau Jos6 da siva Castro, n" 2382-A, B.litro Santa Rita, 
lato nlo me convence de sua reaid6ncla fixa no distr® da 
cuutpa. 
Dewras, analisando o p<ontuilrio civ~ juntado pelo próprio 
requenente (f. 12). vejo que ele, hâ mu~o. ji nto mora com pai. 
Neue documento, datadlo de 10106/1998, illforma que o 
requerente residia na 7" Avenida do Congós, s/n • Bairro 
Congól. No 8oletin de VIda Pnegreua dlo requerente (f. 14, 
dos autos principais). expedido em 24101512008, consta um 
outro endeteço, desta vez loca~zadlo na Travessa José da 
Silva Castro, n" 4362 Bairro Senta Rita. 
De notar, três endereços diferentes elCiatem, só nestes autos, 
como destinando-se ê residência dlo acusado. o que me revela 
a sua intençlo de induzir este Juizo em erro, comprometendo 
o REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO, e, por 
conseguinte, a futura APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
A"m diuo, nlo posso fechar os olhos para o fato de o 
requerente responder a v6tiol p<ocassoa por estelionato (f. 
15119 e 25128), que, apesar de nio lhe inplicanem em 
reinc:idtncia e nem nneamo em maus antecedentes, servem 
como fundamento sufrciente para me fazer acreditar que ele 
pode, lim, tentar fugir do distrito da culpa, para nio ter que 
prestar~ com a Justiça amapaenae. 
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Destaco, por fim que a ORDEM PúBLICA, a meu ver, também 
se encontra ameaçada, pois várias sãos as pessoas que se 
dizem vitimas do requerente e clamam pela sua 
responsabilizaç.1o penal. Nesse sentido, a sua soltura, nesse 
momento, não seria a melhor alternativa para o requerente, 
seja pela revolta que despertaria naquelas pessoas, seja pela 
própria segurança de sua integridade flsica. 
Dessa forma. pelos fundamentos acima expedidos. entendo 
que os requisitos que ensejaram sua prisão preventiva ainda 
persistem, razao pela qual decido mantê-la. INDEFERINDO o 
pedido de revogaç.1o formulado." 

Tem-se, então, ao contrário do que sustentou o paciente, que 
devidamente fundamentada foi a decisão combatida, nào se 
resumindo a repetição do disposto no art. 312, do Código de 
Processo Penal. Demonstrada a necessidade da medida 
cautelar, a prisão do paciente restou mantida para manutençlio 
da ordem pública, para a conveniência da instruç.1o criminal e, -
mais, para a garantia da apl icação da lei penal. 

Consta deste HC. ademais. informações da autoridade 
indigitada coatora (f. 31132). dando conta de que a prisão 
preventiva do mesmo paciente foi decretada em mais dois 
outros processos criminais. pelo mesmo tipo de crime, um 
perante o jufzo coator e outro peronte n 3• Vorn Criminal do 
Maca pá. 

Por certo, a soltura do paciente, neste contexto, acarretaria 
prejulzo à instruç.1o processual, o que se perpetra só pelo fato 
do aumento da dificuldade de localizar o réu sotto e fazê-lo 
comparecer em audiência. Nos autos principais há. pelo 
menos, três endereços distintos que ele forneceu, sinalizando 
para a intençao de nao ser localizado pelo Judiciário, o que 
tem dificultado a regular tramitaçao do processo pelos 
atropelos que sua dificuldade de localizaçao e intimaç.1o 
proporciona. 

Somado a isso, o nlo convencimento quanto a sua real 
residência fixa no distrito da· culpa se contrapOe à necessidade 
de demonstraçao de que dele nao se evadirá. A concreta 
possibilidade de fuga autoriza a segregação processual para 
garantia de futura aplicação da lei penal. 

Nilo bastasse, as conseqUências do crime de estelionato, em 
tese rotineiramente praticado, tem sido objeto de intensos 
reclames pelas dezenas vitimas por ele atingidas em Macapá, 
que cobram medidas mais enérgicas contra seu autor e que se 
indignam com a imediata soltura dos acusados e sua 
devolução ao convivio social com as indefesas vitimas. 
gerando-lhes intensos desconfortos. sentimentos de 
impunidade e desânimos para comparecerem perante o 
Judiciário para prestarem depoimentos, se isso de nada se 
lhes apresenta frutifero.Dai que a incontinente libertaç.1o de 
agentes de tais práticas, de fato, se const~ui em ameaça é 
ordem pública, tal como assentado na decisão que negou a 
liberdade provisória aqui outra vez requerida. 

Logo. com a prova da materialidade e suficientes indicies de 
autoria, e da necessidade da constriçao fisica do paciente. 
para garantia da ordem pública, conveniência da instruç.1o 
criminal e garantia de futura aplicaçao da lei penal, 
pressupostos da prisão preventiva, não se havia cogitar na 
concessão de liberdade provisória do paciente, como 
perfeitamente decidiu o Juizo impetrado. 

Lembre-se que, em sendo a prisão necessária. até as 
posslveis circunsrancias da primariedade. bons antecedentes, 
residência fiXa no distr~o da culpa e exercicio de atividade 
laboral certa pelo paciente, nao obstam a decretaç.1o ou a 
manutençao de sua custódia cautelar, cuja efetivaç.1o não . 
caracteriza o mencionado constrangimento Ilegal que estaria 
na base da presente impe_traç.1o. 

O decisum singular, assim, não carece de motivos plausíveis 
em relação ao seu necessário fundamento de fato. Isto é o que 
basta a sua manutenç.1o, pelo menos no campo da presente 
decisão liminar. 

Ausente. por estas razOes, o pressuposto do fumus boni juris, 
indefiro o pedido de liminar. 
Dê-se ciência desta decisao ao Juizo da 1• Vara Criminal da 
Comarca de Macapa. 

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público deste grau. 
para sua manifestaçao de oficio. 

Desembargador RAIMUNDO VALES 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 00003~6.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE· ALAN MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS 
Paciente: ADIMAR DA SILVA ROCHA 
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA 
DA COMARCA DE MACAPA 
Relator: Desembargador LUIZ CARLOS 
Despacho/Decisão: HABEAS CORPOS N" 
0000308-66.2009.8.03.0000 
Impetrante: ALAN MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS 
Paciente: ADIMAR DA SILVA ROCHA 

A Coatora: JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE 
MACAPÁ 
Relator: Desembargador LUIZ CARLOS 
SECÇÃO ÚNICA 

Vistos, etc. 

O Advogado ALAN MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS 
impetrou Habeas Corpus liberatório em favor de ADIMAR DA 
SILVA ROCHA ressaKando que o ora paciente foi preso em 
flagrante no dia 07 de abril do corrente ano, por lnfra<;l1o ao 
deli to tipificado no art. 155, §§ t• e 4', inciso I do Código 
Penal, quando tentava subtra1r sacos de cimento, n~o obtendo 
êxito na prática por ter sido Impedido, por uma testemunha, 
bem como foi abordado por uma viatura policial antes da 
consumaçao. 

( DIÁRIO OFICIAL) 

Em slntese. argumentou o impetrante que o paciente 
confessou a pratica do delito, afirmando que cometeu o delito 
com intu~o de vendê-los para alugar um quarto, estando 
morando de favor na casa de sua t rm~. 

Alega ainda · que o delito praticado pelo paciente foi de 
bagatela. além disso, que é pai de dois filhos, réu primário com 
emprego informal, com residência e domicilio fixos, tendo 
requerido junto ao Juizo Plantonista desta Comarca pedido de 
liberdade provisória. o qual foi indeferido, sob o fundamento de 
que a comprovação de residência fi~a e primariedade não 
seriam suficientes para a concessão da liberdade. 

Ressalta ainda que estariam presentes o fumus boni in iurus e 
o periculum In mora. 
Por isso, pediu o deferimento liminar da ordem. expedindo-se 
o Alvaré de Soijura em favor do paciente. No mér~o. pugnou 
pela concessão defin~iva do tiabeas corpus. 

Anexou cópias de documentos fls.09/34, tais como. auto de 
prisão em flagrante, comprovante de residência, comunicação 
à família, cópias de documentos pessoais e decisao do Juiz de 
plantão que indeferiu o pedido de liberdade. · 

O Desembargador plantonista requisitou informações da 
autoridade indtgitada coatora para que as prestassem, as 
quais foram informadas à fl. 39, nos seguintes termos: 

·o advogado do paciente ingressou com pedido de liberdade 
provisória neste plantão, havendo man~esta<;l1o ministerial 
contréria ao pedido do indiciado. 
O pedido de liberdade foi Indeferido porque incablve t, através 
das simples alegações do pacionte, o exame aprofundado das 
provas, que deverao ser feitas no processo de conhecimento e 
não pela referida via, a exemplo da caracterização da 
lnsignifte<lncla (bagatela) e ainda se o crime foi apenas 
tentado, como entendeu o impetrante. 
Outrossim, foi mencionado na declsAo que a circunstancia do. 
indiciado possuir residência fixa e primariedade, por si só, nao 
afasta a possibüidade da mantença da segregação. 
.... Omissis" 

É o que brevemente relato, passo, portanto, a fundamentar, 
em seguida decidir. 

Em um exame superficial dos autos, vislumbro que assiste ao 
paciente o direito à liberdade e justifico. _ 

Consideranl!lr a pecuUaridade de que deve haver segregação 
da liberdade nos del1tos de menor potencial ofensivo, cuja_ 
pen_a máx1ma com1nada em abstrato é de até dois anos, e 
assl<rl, não me parece razoével a manutenção prisao provisória 
do paciente. 

E digo Isso porque, em se tratando de crime que, embora a 
pena In abstrato ultrapasse o patamar acima referido, sua 
aphcaç.1o, In concreto, nao o alcançará. Esse é o caso dos 
autos, u':"a vez que, a despe~o da lei estabelecer apenaçao de 
do1s a o.1to anos para o furto qualificado, a atuaçao, em tese, 
do _pac1ente nao ultrapassou a forma tentada, o que 
dificilmente eventual condenação uttrapassará o m lnimo 
prev1sto para a forma consumada. 

Pensar de forma diversa contraria qualquer polltica judiCiária 
que realmente v1se co~bater a criminalidade, pois. como é por 
dema•s sabido, as peOIIenctarlas são verdadeiras escolas de 
criminalidade. 

Ademais não incide na espécie as wdaçOes elencadas no art. 
323: do C6d19? de Processo Penal, eis que foi imputado ao 
pac~ente tentatiVa de furto qualificado, cuja pena mínima na o é 
s~peno_r a dois anos, além de não haver sido cometido, com 
VIOlência ou grave ameaça à pessoa. Do mesmo modo, 
também se constata que o paciente ainda nao sofreu 
condenaç.1o pela prática de outros crimes, e também não é 
vadio, vez que tem trabalho informal, que atualmente é o tipo 
de trabalho da maioria das pessoas. 

Posto . isto, concedo a liminar pldeada, determinado a 
exped1Çâo do competente Alvará de Sottura em favor de 
ADIMAR DA SILVA ROCHA, devendo comparecer ele, a todos 
os atos processuais futuros. 

Remetam os autos á Procuradoria de Justiça para 
man~estaçao. 

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

Desembargador LUIZ CARLOS 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000282-ô8.2009.8 .03.0000 
IMPETRANTE: ORlANDO VASCONCELOS 
Paciente: SAULO RAMIRO RABELO TELES 
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE 
EXECUÇCES PENAIS DA COMARCA DE MACAPÁ 
Relator: Desembargadvr EDINARDO SOUZA 
Despaciho/Decisão: ORLANDO VASCONCELOS, advogado, 
impetrou ordem de habeas corpus em favor de SAULO 
RAMIRO RABELO TELES, ao argumento de que o mesmo 
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juizo de 
Direito da Vara de ExecuçOes Penais da Comarca de Macapâ. 

Em suas razões, alegou que a despeito de já ter o paciente 
cumprido o lapso temporal necessáriO a progressêo de regime, 
deSde o dia 16/0312009, nem sequer a audi&ncia monitória fora 
designada, no que consiste o constrangimento ilegal ensejador 
da presente ordem, uma vez que o mesmo esta cumprindo 
pena em regime mais severo do que aquele determinado pela 
lei. 

Aduziu que uma vez reunidos tOdos os requisitos legais à 
concessão do beneficio, nao há raz.lo para que o reeducando 
continue encarcerado em regime mais rigoroso, pelo que 
requereu o deferimento de medida 'liminar, ordenando-se, de 
plano, a progressao para o regime aberto, expedindo-se, por 
conseguinte, o respectivo alvara de sottura. No mér~o. a 
concessão em defin~ivo da ordem. 

Antes de analisar o pedido liminar, requisitei informações à 
autoridade inquina~ de coatora que, por sua vez. afirmou 
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haver pedido de progressão pendente na Vara. cuja conclusão 
data de 25103/2009. Acrescentou que nao obstante o 
cumprimento do lapso temporal mínimo, a inserção do 
reeducando no regime aberto não é automática, uma vez que 
outros requisitos devem ser comprovados. Por fim, informou 
que converteu o julgamento em diligência, para que a Casa do 
Albergado do lAPEN indique onde o apenado irá trabalhar 
bem como residir. ' 

É o relatório. Decido. 

Embora se possa, em algumas situações, conhecer do 
habeas corpus impetrado em matéria execucional, no caso não 
há como admitir a presente Impetração. 

Isso porque, das informações prestadas pela autoridade 
apontada como coatora, depreende-se que ja tramita em 
primeiro grau de jurisdiç.1o pedido de progressão de regime em 
favor do paciente, razão pela qual nao cabe a esta Corte, sob 
pena de supressão de grau de juriSdição. analisar o pleito. 

De mais a mais, ressa~e-se que o paciente alcançou o lapso 
temporal necessário á concessão do beneficio perseguido em 
16/03/2009, há menos de um mês, portanto, tendo seu pleito 
de ·progressão ido à conclusão somente em 25103/2009 
quando, então, o Juiz a quo converteu o julgamento e~ 
diligênCia. 

Deste mOdo, veriftca-se que tem sido dado regular andamento 
ao pedido do paCiente, sendo certo que nao há que se falar em 
demora excessiva e injustificada na apreciaç.1o da pretensao, 
máx1me se considerarmos, não é demais repetir, que somente 
preencheu o requisito objetivo em março do corrente ano. 

Nao bastasse, não pode o habeas corpus, nem deve. ser 
utilizado como um instrumento para acelerar a apreciaç.1o de 
ped1dos que tenham sido aviados na primeira inshlncia. O 
remédio heróico somente deve ser utilizado nos casos em que 
a delonga na análise dos pedidos for demasiada e injustificada, 
de modo que se const~ua em uma verdadeira coaçao ilegal o 
que, a toda evidencia, não é o caso dos autos. ' 

Pelo exposto, de par com as prerrogativas insertas no art. 200 
do Regimento Interno desta Corte de Justiça, indefiro 
lvninarmente a ordem. 

Intimem-se. Após, arquive-se. 

Desembargador EDINARDO SOUZA 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000273.{)9.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: RODRIGO MONTEIRO PEDRO 
PaCiente: JOSE RAIMUNDO DIAS MIRANDA 
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3A VARA 
CRIMINAL DE MACAPÁ 
Relator: Desembargador LUIZ CARLOS 
Despaciho/Decisão: HABEAS CORPUS N° 
0000273.{)9.2009.8.03.0000 
Impetrante: RODRIGO MONTEIRO PEDRO 
Paciente: JOSIÕ RAIMUNDO DIAS MIRANDA 
A. Coatora: JUIZO DE DIREITO DA 3• VARA CRIMINAL DA 
COMARCA DE MACAPA 
Relator: Desembargador LUIZ CARLOS 
SECÇÃO ÚNICA 

Vistos, etc. 

O AdvOgado Rodrigo Monteiro Pedro impetrou Habeas Corpus 
liberatório em favor de José Raimundo Dias Miranda que se 
encontra recolhido no IAPEN, em decorrência da prisão em 
flagrante por suposta prática dos demos tipificados nos art. 
157, § 2', I e 11 e art. 157 ele art. 14 , 11 ele art. 71, todos do 
Código Penal. 

Em slntese, argumentou o impetrante que a manutençao da 
p lis~o do paciente está a conf~gu rar constrangimento ilegal. 
sob o argumento de que está preso desde dia 21 de setembro 
de 2008, e que até o momento a instrução criminal nao foi 
encerrada por culta exclusiva da acusaçao que Insiste no 
depoimento de inúmeras testemunhas. Perfazendo mais de 
187 (cento e oitenta e sete) dias o que caracteriza, no seu 
entender, manifesto excesso de prazo. 

ArgUiu ainda, como ilegalidade, a ausência de justa causa na 
prisao do paciente, e a desnecessidade de sua manutenç.1o. 
Sustentando que o paciente é primário, possuindo bons 
antecedentes, domicilio certo e ocupação licita. E que não 
pesariam contra ele os requisitos autorizadores da segregaçao 
cautelar. 

Após colacionar jurisprudência que entendeu cablvel, pugnou 
pela concessao in limine da ordem, e ao final, pela sua 
concessao definitiva. 

Anexou documentos de fls. 08/1 15. 

Em despacho de fls. 116, determinei a coleta de informações 
da Autoridade tida como Coatora. 

As Informações foram prestadas pelo Juizo da 3• Vara 
Criminal da Comarca de Macapá, noticiando que no dia 08 de 
outubro de 2008, foi recebida a denúncia e que já teriam sido 
realizadas duas audi4lncias nos dias 09/01/09 e 12/02/09, 
oportunidade• em que foram ouvidas a vitima Rafael Bruno 
Ferreira da Silva e a testemunha Clcero Roberto Gama 
Penafort, que reconheceram o réu como autor do fato, 
havendo o Ministério Público insistido pela oitiva das 
testemunhas Dielen Moura Monteiro e do C8 PM F. Ramos, 
consideradas imprescindiveis para a busca da verdade real. 

Informou ainda, que a conUnuaÇl1o da instruç.1o do processo 
está designada para o dia 2-4/04/2009, em razão da vasta 
pauta daquele Juizo. 

t o que brevemente relato, passo, portanto, a fundamentar, 
em seguida decidir. 
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Trata-se de habeas corpus liberatOóo aduzlndo que a posAo 
do paciente conrogura constranginento ilegal por excesso de 
prazo na instruçAo processual. 

Pois bem. 

Compulsando os autos. verifico que o presente writ trouxe os 
mesmos fundamentos ublizados no Habeas Corpus n• 
0000216-88.2009.8.03.0000, "recentemente impetrado por 
Defensor Pübroco em defes;a do paciente, que trouxe também 
como fundamento o excesso de prazo na instruçao processual. 

Por seu turno, o art 200 do Regimento Interno deste Tribunal 
de Justiça perm~e que o Relator indefira liminarmente o 
Habeas Corpus quando for reileraçAo de outro com os 
mesmos fundamentos. 

Em assim sendo, indefiro hminarmente o presente writ. 

Intimem-se. 

Desembargador LUIZ CARLOS 
Relator , 
AÇÃO RESCISÓRIA TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0001276-33.2008.8.03.0000 
PARTE AUTORA JOSE DANTAS DA COSTA 
PARTE AUTORA: HUMBERTO DANTAS DA COSTA 
Advogado: KAMYLA CRISTINA ARAÚJO DANTAS · t203AP 
PARTE Rt: ROZANA MARIA REIS DOS SANTOS 
Advogado: VERA DE JESUS PINHEIRO· 65AP 
Relator: Desembargador DóGLAS EVANGELISTA 
Rotinas processuais· Faço juntada a estes autos do 
Despacho de na. 290, do Excelentlssimo Desembargador • 
Consoante ao pedido de desarquivamento dos autos, observo 
se tratar de autos findo&, na f01ma do art. 26, Inc. XXXVII, do 
Regimento Interno. 
Determino que sejam cumpridas as cautelas de praxe para o 
desarquivamento do fe~o . bem como na concessão de vistas 
aos autos fora da Secretaria, segundo o prazo legal. 

Cumpra-se." 

HABEAS CORPUS TIPO. CRIMINAL 
Processo n•. 0000314-73.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: MARIA ROSANE MALAFAIA DA GRACA 
Paciente: CLEITON CORREA FIGUEIREDO 
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3" VARA 
CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE 
MA CAPA 
Relator. Desembargador CARMO ANTONIO 
DespachoiOecisto· MARIA ROSANE MALAFAIA DA GRAÇA, 
advogada, impetrou •habeas corpus• com expresso pedido de 
~minar em favor CLEITON CORREA FIGUEIREDO, com o 
escopo de afastar suposto constrangimento ilegal praticado 
pelo Juizo da 3.' Vara Cnminal a de Aud~orla Mílftar da 
Comarca de Macapj. 

A Impetrante alegou que o paciente se encontra preso em 
decorr6ncia de prislo em flagrante, ocorrida no dia 11 de abril 
do corrente, as 22h, por ter praticado, em tese, o crime 
~pitulado no art. 14 da Lei n.• 10.826103 (por porte ileg;al de 
arma). 

Expicou que o pacler\le estava cumprindo plantio de 24h no 
Instituto de Admlnistraç~ Penftenciária do Amapil • IAPEN, 
tendo se dirigido por volta das 21h até sua residQncla para 
jantar e tomar banho. DISse que, na salda, discutira com um 
vizinho, que se encontrava embriagado, tendo esse acionado a 
RAd10 Patrulha que p;assava n;a ocasilo. 

Argumentou quo a arma que o paciente portava em seu carro 
visa atender sua segurança pessoal, por trabalhar em local de 
aha periculosidade, sendo que o art. 6.'. VIl, § 2 • da Lei 
Federal n.• 10.826103 ele § 1.• da MP n.• 379, de 29.06.2007 
autO<izam o porte de lfmaa ao agente penitenciário. 

PO< fim, requereu a conoessAo da Ordem, Instruindo o pedido 
com cópoas dos segulnl8$ documentos: a) carteira expedida 
pelo Instituto de AdmonistraçAo Penitencléna em nome do 
paciente; b) conta de energia elétrica em nome de Francisco 
da Conceição; c) Certidão Criminal expedida peta Justiça 
Estadual; d) certidão criminal expedida pela Justiça Míl~r da 
União; e) certidAo criminal expedida pela Justiça Federal da 1' 
lnstêncla; t) comunicaç~o a famliia; g) Termo de entrega; f) 
requerimento de legalizaçAo de arma. 

~ o relatório. 

Decido sobre o pedido liminar. 

A concessao da timonar, mesmo no •habeas corpus•, reclama 
a presença de dois requisitos: o "periculum In mora• e o "fumus 
boni juris•. t o que se examinar;! a seguir. 

Note-se que o impetrante nada juntou aos autos que 
comprove o suposto constrangimento ilegal cometido pela 
autoridade eoatora. CoUl&-$0, da comunicaçAo feita a ft. 14, 
que o paciente estana preso em flagrante delito no Centro 
Integrado de OperaçOOs em Segurança 
Públlca-CIOSP/Pacoval, apenas." 

Pelo rito imprimido no "habeas corpus•, que vise tutelar a 
liberdade de tocomoçAo (dire~o liquido e certo). a prova 
demonstrativa desse direito só pode ser a pr&.constitulda. De 
maneira que n~ se permite, durante o seu processamento, 
fazer-se d~o probatória com o intuito de se detectar se 
houve ou nao constrangimento ilegal por parte da autoridade 
impetrada. 

A prova da alegaçAo já deve acompanhar a pe~ Inicial, o 
que nAo aconteceu neste caso, emboll a petlçAo lnicilll esteja 
subscrita por adVogado. 

Nesse caso, a análise dos pressupostos que autorizam a 
concesüo da liminar reata prejudicada, mormente, o "fumus 
boni juris" (a fumaça do bom direito). 

Portanto, nego o pedido liminar. 

Requisitem-se inlormaçOOs • autoridade denominada coatora, 
para que sejam prestadas no prazo legal. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça. 

Desembargador CARMO ANTONIO 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000294-a2.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: INA GABRIELA DE SOUSA ANDRADE 
Paciente: CARLOS HUGO DE MOURA BENTES 
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3" VARA 
CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE 
MACAPA 
Relator: Desembargador CARMO ANTONIO 
Oespacho/OecisJo· INA GABRJELA OE SOUSA ANDRADE, 
acadêmica do Curso de Direito. residente na Av. Euclides da 
Cunha, 297, Bairro Central, nesta Capital, Impetrou habeas 
corpus em favor de CARLOS HUGO DE MOURA BENTES, 
com o escopo de afastar suposto constrangimento Ilegal ao 
direito de ir e vir do paciente, praticado pelo Juizo da Comarca 
epigrafada, fundando-se no excesso de prazo na formaçAo da 
culpa. 

Segundo a Impetrante, o paciente encontra-se recolhido no 
IAPEN desde 15 de julho de 2008, sob a acusaçAo de ter 
cometido, em tese, o crime de roubo (art. 157. § 2.•, t e 11, do 
CP) e, até a presente data. a lnstruçJo criminal nlo teria 
encerrado. Atribuiu a culpa pelo atoaso é acusaçAo. 

Afirmou que, com base nesse motivo, o defensor do acusado 
requereu o relaxamento da prisl o, o qual foi negado, sob os 
seguintes fundamentos: a) o réu responde a outro processo 
criminal; b) nlo comprovou vinculo com a comarca: c) a 
necessidade de precatória para a oitiva da testemunha de 
defesa. 

A Impetrante refutou esses molivos, dozendo que, quanto ao 
primeiro, o &<:usado cumpriu sua pena, l$to em outubro de 
2008; quanto ao segundo, que o paciente mora com o seu 
primo, único parente seu; quanto ao terceiro, que o Juiz 
incorreu em erro, porquanto a defesa nlo arrolou qualQuer 
testemunha. 

Ainda insistiu na ilegalidade da pósao, aduzindo que o 
paciente se encontra enc.~ rceflldo há 262 dias, sem que a 
defesa tenha dado causa a isso. 

Por fim, pediu a concesslo da liminar. para que cesse desde 
logo o constrangimento apontado, com • expediçlo do alva~ 
de so~ura em favor do paciente. 

Instruiu a inicilll com as cópias dos documentos encartados as 
lts. 05113, entre os quais figuram: a) c:6dula de Identidade do 
p;adente (I. 05); b) declaraçio de resid6ncla (lts. 06107); c) 
declaraçAo de trabalho (ft. 08); d) alvart de so~ura (ft. 09); e) 
oeduta Identidade da companheira do paciente e registro de 
vls~a e certAo de gestante (tis. 10112); certidlo de nascimento 
filha do paciente fl. 13). 

t o relatório. 

Decido. 

O constrangimento ilegal apontado pela Impetrante reside no 
excesso de prazo para a conclusão da instruçAo criminal, 
enfatizando que a defesa nlo concorreu para essa demora, e 
sim a acusaçAo. 

De lato, o excesso de prazo na instruçAo criminal pode dar 
ensejo ao relaxamento da prlslo, porquanto a todos, no lmboto 
judicial e administrativo, é assegwada a razoãvel duraçAo do 
processo (art. 5.' . LXXVIII, da CR~ mbime agora com a nova 
redaçAo dada ao art. 400 do CPP, pela lei n.• 11.719, de 
20.06.2008. Digo pode. porque esse pc-azo nlo é absoluto, 
podendo vir a ser extrapolado, dependendo do caso concreto 
(NUCCI, Guilherme de Souza. Códlgo de Processo Penal 
Comentado. 8.' ed. Slo Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, 
pp, 7421743). 

No presente caso, se levado em consoderaçlo a data da 
~o do paciente (15.06.2008), o prazo estabelecido no 
referido disposnivo legal já foi u~rapassado. Isto, no entanto, 
nlo significa que esteja havendo constrangimento Ilegal. 
Somente da analise concreta da situaçJo, sopesando as 
condições e as particularldadea do processo, a que se poderá 
concluir se, de hlto, ele está se perpetrando. 

Acontece que a Impetrante nlo instruiu 1 sua Inicial com a 
cópia da decislo que Indeferiu o relaxamento de pris~ 
noticiado por ela, lim~ande>-se a dest.car os motivos que, 
segundo ela, deram suporte • deoüo judicJal. Referida peça é 
fundamental para que se possa conflrmer ou nlo a efetiva 
ocorrência do constrangimento ilegal. 

Dai que a análise do "fumus boni iuris' , um dos requisitos 
autorizadores da liminar, resta prejudicado. Isto me leva a 
negar a liminar pleiteada e aguardar as Informações do Juizo 
lndlgitado coator, para. entlo, reexaminar o caso, antes de 
submeter o 'writ' a Turma. 

Indeferido, pois, o pleito liminar. 

Requllitem·se inlorrnaçOet a autoridade denominada coatora, 
para que sejam prettadas no prazo legal. 

Após, encaminhem-se os autos t Procuradoria-Geral de 
Justiça para a conlecçlo do p;arecer. 

Publique-se. 

lntilnen'He. 

DesM!bargador CARMO ANTONIO 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n". 0000295-67.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: LUIZ MAGNO DO ROSARIO PICANCO 
Paciente: SILVIA MARCE.LA CORReiA AROASSE 
AUTOOIDAOE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2' VARA 
CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPA 
RelatO<: Desembargador MARIO GURTYEV 

Oespacho/Decis!o." 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000318-13.2009.8.03.0000 
EXCIPIENTE: ANTÓNIA OE OLIVEIRA SILVA LIMA 
Advogado: MARIO CARNEIRO· 412AP 
EXCEPTO: PAULO CESAR DO VALE MADEIRA 
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Relator: Desembargador EDINARDO SOUZA 
Despacho/Oecisao: ANTÓNIA DE OLIVEIRA SILVA LIMA. por 
Intermédio de advogado devidamente habil~ado, argUiu 
exceçAo de suspeiçAo nos eutos da açAo penal que contra sl 
move o MINISTtRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ. 
com a finalidade de afastar do julgamento da causa o ilustre 
Juiz de Direrto THular da vara única da Comarca de Serra do 
Navio. Dr. Paulo César do Vale Madeira. 

Em suas razões, alegou a excipiente que fora violado seu 
direito á ampla defesa, na medida em que o procedimento 
adotado pelo Magistrado nlo respe~ou as diretrizes 
determinadas pela Lei 1169812008. tendo burledo as etapas 
estabelecidas no referido diploma legal, quando deixou de 
citar-lhe ou intimar seu defensor para apresentar defesa 
preliminar. donde decorreu claro cerceamento de defesa. 

Aduziu que a excluslio da grav~o. bem como a decretação 
da pnslo preventiva em audiência, determinada pelo Juiz a 
quo, revelou-se como clara tentativa de intimidar .a defesa e, 
disfarçadamente, ocultar a lnsatisleçAo de referida autondade 
com ,o relaxamento da prldo em flagrante, efetivada por esta 
Corte de Justiça. Disse que lal proceder w lnerou o princípio da 
Imparcialidade, antecipando verdadeiro juizo de mér~. 

Sustentou. ademais. que foram direcionadas perguntas 
capclosaa és testemunhas de defase. com o Onioo intuito de 
confund~las nas respostas, sem contar que nlo permitiu sua 
permanência no recinto, quando da o~iva da testemunha de 
acus~o. infrlnglndo tanto o principio dl verdade real, quanto 
o da igualdade entre as partes. 

Em sua decido, argumentou o Juiz excepto que toda a 
atuaçAo efetivada nos autoa deu-se de forma técnica, em 
devida conformaçao i ConstauiçAo Federal e demais diplomas 
legais. Disse nlo H enquadrar em nenhum das hipóteses de 
suspeiçio constantes do Código de Processo oenal, bem 
como que n~ há falar-se em cerceamento de defesa, por 
ausllncia de citaçAo ou Intimação, na medida em que a ré 
apresentou sua defesa preliminar. 

Acrescentou, ademais, que a gravaçAo acostada era 
clllndestina e visava prejudicar os demais réus no processo, 
pelo que determinou sua excluslo dos autos. Sustentou que o 
patrono da excipiente apresentotHe aos acusados e, menMo 
que bnha sido contratado por suas genHoras, tentou obter a 
confiulo dos mesmos, 1 fim de livrar sua constituinte das 
lmputaçOOs deduzida. na exordial acusatória, sH~açAo, a seu 
var, !Ao grave, que determinou o encaminhamento do caso ao 
ConselhO de !Õtica da OAB, eis que, em assim agindo, 
desrespeaou seus colegas de trabalho. 

Defendeu a retirada da ré quando da oitiva da testemunha de 
acuuçAo, ao argumento de se tratar de prática legal e 
corriQueira nos juizo• criminais, sobretudo porque o advogado 
da excipiente permaneceu na sala e fez as intervenções que 
entendeu necessirias. 

Finalmente, afirmou-se tratar a presente exceçlo de uma 
aventura jurldica com claro fim protelatório ou, ainda, de 
desmembramento do processo. evidenciando malícia da 
excipiente, pelo que nlo ace~ou a suspelçlo e remeteu os 
autos a este Tribun;al, solicitando, ainda, sua rejeiçAo liminar. 
nos termos do art. 100, § 2.•. do CPP e. ainda. aptlcaçAo de 
multa de RS 1.000,00 (mil reais), em favor do Estado do 
Amapi, conforme determina o disposto no art. 101 do mesmo 
estatuto. 

t o relatório. 

Decido. 

Decorre do texto legal que a exceçAo de suspelçlo tem por 
finalidade o afastamento do juiz da causa para evitar atuaçAo 
parcial, motivada por Interesses ou sentimentos de ordem 

pessoal em relaçJo a qualquer das parte$, cujas ~usas estio, 
de fonma taxativa, relaclon;adas no artigo 25o4 do Código de 
Processo Penal. nos seguintes termos: 

'Art. 254. O juiz dar-114 por suspe~o. e, 1e nlo o rozer, 
podefll ser recusado por qualquer das partes: 
I ·se for amigo lnUmo ou Inimigo capital de quak;uer deles: 

11 • se ele, seu cónjuge. ascendente ou descendente, estiver 
respondendo a processo por fato an~logo, sobre cujo caráter 
crtmlnoso haja controv6rsia; 
111 • se ele, seu conjuga, ou parente, consangOineo, ou afrm, 
até o terceiro grau, Inclusive, sustentar demanda ou responder 
a proc:esao que tenha de aer julgado por qualquer das partes; 
IV · se tiver aconselhado qualquer das partes: 
V • se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das 
partes: 
VI • 18 for sócio, acionista ou administrador da sociedade 
Interessada no procasso·. 

Pois muito bem. 

As alegações da excipiente, adianto, nJo se enquadram em 
nenhuma das hipóteses prevlstaa no referido dispositivo, o 
que, a propós~o. fora exaustivamente rechaçado pelo Juiz 
excepto. 

Com efeito, o falo de ter o Magistrado a quo Indeferido o 
pedido de liberdade pc-ovisória e, posterionmente, acatado a 
prellnslo ministerial, determinando a aegregaçao prevenbva 
da excipiente quando da auditncia de instruçao e julgamento, 
n6o detenmina sua p;arcialidade no jiJigamento da causa, ata 
porque, malgrado tais deciaões tenham sido ref0011adas nesta 
Corte. nao elidem aua Imparcialidade. 

Em nenhum momento antecipou o m6rito da demanda, e 
tampouco demonstrou nutrir aentimentos pessoais adversos 
para oorn a 16, a qual, conforme 18 16 da decido da fts. 08/1 O, 
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sequer conhecia anteriormente. Apenas fez valer sua 
convicção quanto à necessidade do segregamento cautelar, 
nào apenas contra a excipiente, mas em desfavor de todos os 
demais acusados. 

De mais a mais, em se tratando de procedimento do Tribunal 
do Júri. compete-lhe, tão-somente, presidir o processo. de 
sorte que o julgamento do mérito cabaré ao juiz natural dos 
crimes dessa espécre -o Conselho de Sentença. 

Ora. nao se venha argumentar que eventual decisão de 
pronúncia a ser proferida nos autos. da mesma forma, 
confirmaria a desarrazoada suspeição. Com efeito. tal como 
dito alhures. além de ser exaustivo o rol desse incidente, a 
decisão de pronúncia avuUa como mera admissibilidade, 
sendo, illclusive, vedado ãO prolator adentrar nas minúcias 
relativas ao mérito. 

Não bastasse. de par com o sustentado pelo Magistrado 
inqurnado de suspeito. nl!o merece guarida a alegaçao de 
cerceamento de defesa. Embora nêo tenham aportado aos 
autos os elementos mínimos para tal análise, o lato é que a ré 
não ficou desprovida de defesa técnica. 

Outrossim, o direito de presença da acusada na sala de 
audiência não é absoluto, podendo o julgador, no caso 
concreto. vislumbrar a inconveniência que a permanência do 
réu poderá causar a testemunha, determinando sua retirada, o 
que. a propósito. tem amparo no art. 217 do Código de 
Processo Penal. Além disso. na hipótese vertente, seu 
defensor fez-se presente no ato. formulando, inclusive. 
reperguntas. Para corroborar. 

"HABEAS CORPUS. PECULATO E CONCUSSÂO. DIREITO 
PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEFESA 
TÊCNICA. RÉU RETIRADO DA SALA DE AUDIIÕNCIA. 
CONSTRANGIMENTO AS ViTIMAS. NULIDADE. 
INOCORRÉNCIA ( ... ) 4. O direito de presença do acusado na 
sala de audiência nAo é absoluto e a lei, ela mesma, confere 
ao Juiz. em obséquio primariamente do conhecimento da 
verdade real. o poder-dever de fazer retirar o réu sempre que 
pela sua atitude possa inftuir no Animo da testemunha (Código 
de Processo Penal, artigo 217). 5. Titulariza, pois, o Juiz o 

poder-<iever legal de proteger a produção da prova oral, 
assegurando, em obséquio da verdade real, a liberdade 
subjetiva das testemunhas e vitimas. 6. Ordem denegada.' 
(STJ, Processo HC 41233/SP; HABEAS CORPUS 
2005/0011116-4 Relator(a CARVALHIDO (1112), Órgão 
Julgador T6- SEXTA TURMA Data do Julgamento 30/0612005 
Data da PublicaçJo/Fonte DJ 06.02.2006 p. 346) 

No que atine ao desentramento da gravação, tida por 
clandestina pelo Juiz excepto, mais uma vez não merece 
prosperar a irresignação da autora. Sem querer me alongar 
muito neste tema. até porque, a meu ver, nào é o meio próprio. 
o Magistrado de primeiro grau declinou devidamente os 
motivos que o fLZeram agir dessa forma, inexistindo, também 
nesse particular, indicio a colocar em dúvida a isenção do Juiz 
excepto. 

Em homenagem à combatividade do patrono da excipiente 
que. no meu sentir, não agiu com manifesta má-fé ou fins 
protelatórios, deixo de aplicar a multa sugerida pelo ilustre Juiz 
de primeiro grau. recomendando, de outro lado, ao 
mencionado profissional, em que pese o reconhecimento do 
direito de defender os direitos de sua constituinte, impOe-se 
que o faça com serenidade, compreensão, étk:a e respeito. 
Suspeitas. presunçOes. ilaçOes equivocadas. extraldas de 
deeisOes e despacho, de cunho eminentemente jurisdicional, 
não têm o condão de sustentar a eiva argüida no presente 
incidente. 

Pelo exposto, indefiro liminarmente o incidente, o que faço 
com suporte no art. 1 00,§ 2. •. do Código de Processo Penal. 

Comunique-se o ilustre Ju\Z excepto do teor desta decisão. 

Intimem-se. Após. arquive-se. 

Desembargador EDiNARDO SOUZA 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n'. 0000310-36.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: AGORD DE MATOS PINTO 
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA 
UNICA DA COMARCA DE CALCOENE 
Paciente: DHEIMES DOS SANTOS ALMEIDA 
Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES 
Despacho/Decido: T E R M I NA T I V A 

Vistos. etc. 

No aguardo das informações requisitadas à autoridade 
impetrada, protocolou o impetrante pedido de desistência da 
presente açJo (1. 1301131), uma vez que o juizo coator jâ 
determinou a sonura do paciente, dal decorrendo a penda de 
objeto do presente habeas corpus. 

Reconhecendo a. penda de objeto da presente ordem, 
homologo a desistência formulada. 

Pelo exposto, julgo extinto o processo. sem resolução de seu 
mérito, nos termos do art. 267, VIII. do Código de Processo 
Civil, subsidiariamente aplicado. 

PubliQue-se. 

Intimem-se. 

Desembargador RAIMUNDO VALES 
Relator 

HABEAS CORPUS TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000306-96.2009.8.03.0000 
IMPETRANTE: JUAREZ GONÇALVES RIBEIRO 
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2' VARA 
CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPA 
Pacienle: MARCUS VIEIRA DE FREITAS 
Relator:_[)_~sembargador EDINARDO SOUZA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Despaeho/DecisAo: JUAREZ GONÇALVES RIBEIRO impetrou 
ordem de habeas corpus. com expresso pedido liminar. em 
favor de MARCUS VIEIRA DE FREITAS. sob o fundamento de 
que este estaria sofrendo ccnstrangimento ilegal por parte do 
Jufzo de Direito da 2.• Vara Criminal da Comarca de Maca pá. 

Em suas razOes. alegou que o paciente encontra-se recolhido 
no IAPEN desde o dia 24103/2009, acusado da prátk:a dos 
crimes tipificados nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003 e art. 
288 do Código Penal. em deco~ncia de decreto de prisão 
preventi~a . 

Ainda nesse sentido, sustentou que referida andem de prisAo. 
bem como a decisão que manteve a segregaçlo. alicerçou-se 
em fundamentos tragais e insuficientes a sustentar o gravame 
imposto ao acusado. 

Aduziu. ademais, que ao contrário do consignado no ato 
judicial impugnado. o paciente é amapaense. tem famllia 
constituida. domicílio certo e profissão definida, o que afasta a 
possibi~dade de fuga alegada pela autoridade inquinada de 
coatora. 

Acrescentou que o paciente é primário e com demais 
requisitos pessoais favoráveis, constituindo quimera supor-se 
que uma vez em liberdade. Irá atentar contra a ordem pública,. 
frustrar a instruçJo processual ou evadir-se do distrito da culpa 
para inviabilizar a aplicaçJo da lei penal. Ressa~ou a vadaçlo 
do julgamento por antecipaçao e a excepcionalidade da 
segregaçAo cautelar, bem como reiterou a inexistência de justa 
causa para a medida constritiva. requerendo, nesse sentido, o 
deferimento de liminar. a fim de que cesse o constrangimento 
ilegal imposto em decorrência da prisão preventiva decretada 
pela autoridade inquinada de coatora, expedindo-se. por 
conseqOência, o competente alvará de soltura. 

No mérito. a concessao em definitivo da ordem. 

O Desembargador Plantonista requisitou informações 
autoridade inquinada de coatora que. por sua vez, em 
atendimento à solicitaçJo, afirmou que a prisão preventiva do 
paciente decorre da representaçao feita pela autoridade 
policial, bem como que mantew a segregaçJo cautelar por 
entender que ainda subsistem os motivos ensejadores da 
custódia preventiva. Acrescentou que o órgAo do Parque! jé 
ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos demais 
envolvidos. que, a propósito. já foi devidamente recebida. 

Ê o relatório. 

Decido aomente quanto ao pedido liminar. 

De lato. tenho mantido sistematico entendimento no sentido 
de que a gravidade do crime, por si só, nao pode servir de 
justifrcativa para a prisão preventiva. Conludo. hã situações em 
que o Judiciário deve avaliar a necessidade da prislo cautelar 
sob o prisma, também. da imperiosidade de manutenção da 
credibilidade na Justiça. como· forma de garantia da ordem 
pública. No caso espeCifico dos autos, sobretudo. 

Os crimes narrados na exordial acusatória são gravlssimos e, 
o pior, alguns dos autores de !ais delitos (policiais militares) 
indiCados na representaçJo policial e ratifrcados na denúncia, 
já oferecida e devidamen1e recebida. são pessoas que, ao 
menos em tese. deveriam rgarantir a paz e lranqüilidade social 
e nAo contribuir para a crimlnalidade. 

As condutas descritas. dotadas de ampla repercussão social, 
em virtude da intolertncia de atijudes desse naipa, resguarda 
o risco de que. em liberdade, o paciente possa contribuir para 
o fomento de tal prátiCa delituosa. Sem duvida. portanto. 
constata-se • nos autos a presença do citado elemento 
motivador da sua segregaçJo, uma vez que a reiteraçao da 
pratica criminosa representa grave perigo a comunidade. 

Nesse raciocinio. ainda que a prisão provisória seja medida 
extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos 
autos. quando se tem os necessérios Indicias de autoria e 
materialidade, a andem pública prevalece sobre a liberdade 
individual do acusado, o que, por si só. afasta o alegado 
constrangimento ilegal. Finalmente, as condições pessoais 
favoráveis do recorrente - Famllia. trabalho e residência fixos, 
não são garantidoras de eventual direito de libendade quando 
outros elementos constan1es nos autos recomendam a sua 
custódia cautelar 

Com esses fundamentos. verifrcando a presença de requido 
autorizador da prisão provisórie~ , ao menos nesse momento, 
não hé que se falar em constrangimento ilegal. razão pela qual 
indefiro o pedido liminar. 

Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. 

Intimem-se. 

Desembargador EDINAROO SOUZA 
Relator 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA,20 de lbríl~2~ 

(a) TENYlLE OMA FEIO BRASil 

Chefede 18tia 

sw:Ao Ú!'il.t:á. 

AIAJ.lA 021' Sf:SS,\0 EXTR.\OKPINÁKI~ 

~\s oito horns t trinln e cinco minutos do dia 16 de 
marçn de 2009. li1i aberta a ~'\ào, JUCStntc::s ns f:xce1en1issimos 
'enhore.< fle<<'mbnrgndores Mário Gunyt>· (Presidente •uhstituto), 
(.'arrno Antônio. Edinardo Sou:ta. Raimundo Vitlc!>, Ag.tlStino Sil v~ri o 

l! n Pr...x:urad'ora de JustiçA Rainmnda Clara BRnha Picanço. Ausenh~ 
IUStiticadamcnt~.: os Dcsemhilr~tdures Giltx.no Pinhdro t l.uiz 
( ·arlos. 

Ap6~ a leitura e aprovaçlo it unanimidade du t1IR da 
"~s.~.,<.l anleriur, l(,ramjul~adosos sc~uintc.~ processos· 
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Cln!lse: 1/abf'a.'; Cnrl'm 
N" Unico di1 1 usti~a: ononu" . ~.~ !lli 'ULOJ.OHOO 
hnpctraniL' : · OrlanJ.> >. • ~tln Va."concclo~ (1\dv.} 
Pac1cn1 ~ . ..:1snn dos .l,amos Lobato 
·\tlt. Conh)rn: Julro ú.: Oireilo da 2• Vara Criminal da Comarca de 

Macapa 
Relator: Dcs. Etlinnrdo SouzA (Prevento) 
D..:c1sno: .. A SeCçao llnica !:lo Tribunal de Justiça !.lo é stado 

du Amapa, por unanimidade conheceu do flabco.• 
( 'nrpus e. denegou n ordem nos termos do voto 
p(ofcrido pdo eminente n:lalnr ... 

Classi!: Habt:us Curpus 
N" unico dnjustiç•: 000015J-6J.l009.8.0J.OOOO 
lnlpClrantc: M annc:l Raimundo !.ores dos Reis (adv.) 
Paciente: Je ffer~cm ~lolandil 1\·larinhclro 
Aot. Coatorn: Juizo de Di(Cito da Vara de Cxccuções Penais 
R~.!lator: f>c!\. r!dinardo !-JO:U7a 
[Jcci<à.l: "A Socçdt> Ünico dn Trihun•l de Justiç. do Estado 

do Amapá. 1-/ulwa:r Cnrpu:r COI\he,ado c. denegou a. 
or4~m. à unanlmidatd~ nos termos do voto preferido 
pdo cmmentt: relator.- · 

Chts!i.e: JlaMm C(lrpus 
N" único da justiça: 0000166-62.20Ó9.8.0J.OOOO 
Impetrante: Churlles Sales llordaln (adv.) 
Pucicntc: Carlos Pernundo Morais JUnior 
Au t. Coatora: Jul7.o de Oirtito dtt 31 Vare Criminal da Comarca de 

1\elatur: 
ll<cisAo: 

Macapâ 
fl<<. Carmo Antonio 
"A Sccçlo Única ·do Trihu~al de Ju<tiça dn l'<tado 
du .t\mapã, 1/aben.t Cnrpus conhecido e, julgado 
prejudicndo nos termos do voto pro!Crido pelo 
eminenlc: rchltor." 

Chusc: II11Mas Ct~rpus 
N• únicn dn justiç:t: OQO()I99-~l.2009.8.0J.OOOU 
lmpetranic: 
r aci(nlc: 
,\ut. Contora: 

Relator: 
Dt.cisao: 

K l<ber Nas<:imcnto .Assis (Adv.) 
Ronildn Magalhllcs Evangelista 
Juizo de Direito da 1• Vara Criminal da Comarca de: 
Santana 
i>es. Carmo António (Prc1·<nto) 
"A SecçM lh>ica do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, HllbetJ.'i Corpu.t conht:cido c. denegou a 
ordem nC\S termos do voto proferido pelo eminente 
relator.''. 

Clns;c: llub•a• Curpus 
'<" lrnico dnjustiça: OOOOlUI·ll.2009.8.03.0000 
Impetrante: M•uro JoAo Mncedo da SilvaiAdv.) 
Paciente: Ji\CÔ Vi..: ira Magno 
Aut. Conlorn: Juizo de Dire ito da Vara Única ~. Comarca de Pono 

Clronde 
Rt:hllu .-: 
Dccisi!O: 

Dcs. Car.i,il/uuúnio 
"A Secçi\.J Única do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá. 1/aheos Corpus con:accido e. den~gou a 
ordem 4 Ut18llimid adc m15 lCTlTit'Y.'< du \tOin rroferido 
pcln cmin~o.-nte relator ... 

Clas«: 1/uhea.t f:11rptrs 
N" único dajus~ça: 000020S-S9.2009.8.03.0000 
Impetrante: Marlene Almeida dos S~ntus (i\dv.) 
Paciente: Francisco lran da Costa Vieira 
Aut. Coatora: Ju izo de Din:i tn da t• Vara Criminal da Comarca de 

Relator: 
Deci;.lo: 

Snntana 
Dos. Carmo Antônio (Prtvottto) 
"A Secçi!O Único do Trihunal de Justiça do Estado 
do 1\mapft, llabea$ Corpus ('()nhccido c. j ulgado 

pr~iudicado·, a unanjmidadc nos termos do voto 
prolêrido pelo eminente relatOr ... 

Cla<<c: l/uMa.< Corpus 
N" único da J""iço: 0000l09-%.l00'1.8.0J.OOOO 
iml"'trante: Luiz Mario Araújo Lima (Adv. I 
Pnciente: Roberto Pert:i ra do.s Santr.s · 
Aut. Cuatora: Jui<o de Dirciio do 3' Vara Criminal da Contares de 

Macaplt 
Relator. 0.< Mârio Clunycv 
Dccisi\.J: "A Secçlo Única do Tribunltt de Ju.tiça do Estodo 

do Amapá, 1/obcas Corpus conhecido c. denegou n 
ordem, à unanimidade. nos tennilS do varo proferido 
pelo eminente n:hüm." 

{ 'lasse: Hnbt as Cnrpu.• 
N' únicn da j ustiça: 0000231-57.2009.8.03.0000 
Impetrante: Sandro de Souza Garcia tAclv.) 
Pacicnh.:: Luiz f'erreirn ('nvnknnte 
Aut. O><ltnru: Jufw <k Direito da Vara de Exe.;uções Penais dn 

E<tado do Amap6 
RelAtor: De\. F.dinardo Souza (Pm·enio) 
Dccisllo: "A Secçl\o Única do Tribunal de Justiça do Es1ado 

do Amapoi, Ha/wos Corpu• conhecido e, denegou ri 
ordem a unanimidade, nos termos du voto prof.:rido 
pelo eminente relator.'' 

Casse: 1/uheas CorpuJ 
N' unico do justiça: 00001411-19.1009.8.03.0000 
Impetrantes: S.:bastilo de :-~azare da Sirva (Adv.) 
I,RCicutt: Ce7.ario Aarhosa Rodrigues 
Am. CnatorJ: Ju íl.O d~: Direito da Vara Única da Comar~ de 

Ferrei ra Gomes 
Relator: i>es. Carmo AntOnio (Prevento) 
l>ecisão: " A SecçAo Única do Tribunal de iuuiça do listado 

do Amapt, llalwos Corpus conhecido e, denegou à 
ordem, 8 unanimidade, nOS 1CrRlOS do \'OtO rrofcrido 
pelo eminente relator." 

Classe: Ha6tas CotpiU 
N' únic<l dajust iç•: 0000l~-l6.1009.8 .03.0000 
1mpeuanle/Paciei1.te: Valdir focrreiril Dias 
Aut. Coatora: Juizo de Direito da Vara de Execuções Penios do 

Estado do Anlflpil 
Relator: 0.<. Mãrio Gurtyev (Prevenia) 
Dccisllo: · .. A Secçi\.J Única do Tribunal de Justiça do cstsdo . 

do Amapã. /lab<as Corpus conhecido e, no n1erito, 
denegou • ordem no tocante an plei to da saida 
temporária c j ulgou o "Wrif' prejudicado em relaçân 
aos pedidos de progrc.<.<lln de regime e de rctificaçlo 
da guia de n:culhimcnlo, tudo à unanimidade e nos 
termo!i dn volo proferido pelo eminente relator." 

Classe: 1/ab~ .f!!!f!•_ 
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V Ulli<O ~3JU<llça 0000261-92.200?.8.03.0000 
lmpctralltc; Mauricio ~tl\'a l'crctra fAdv ) 
ractcn t~ K tcardo AleJandro Sott7:'1 ~tlva l.tma 
Aut Coo.uya· Ju1zo de Direito da 1• Vara Cnnunal da Comarca de 

Moeap;l 
Rtlotnr· Dcs Cormo Anulruo (Pr<"cnh>l 
De<:r\<lo. ''A Sc~o Úmca do I robunal dt Jusllçn do Estado 

do r\ntapj, llohc!nr Corpus cnnhccidt'l c. .denegou i 
tKJcm. a unantmidadc. nos tcnnos do "oto profcrldo 
p.:lo cnunc:nte retatl'M' .. 

N1 mats ha..,cndo, foi ~nccrrada a sessão às 
no\'C horu C' umta t cte mmutos 

[u. , 11<1. '11:.' \' LLI:: OMAIR FEIO IIRASIL. 
OtrtiOI a de Secrehu ·ia da Stc~ Umca, lavrei 1t f"H"t.Stnte 1\ TA. que. 
depnl< de ltda e opnwada. ~nl solbsuita h assmada pelo 
L\..:c:h:nlt~::.tmo Sc:nhor l.)ç~rbargador !'residente da feçâo Única 

l)uconbar~•do:C!LRt:R~. ' ~k;,l~o' ' 
ro••odcntc da Sccç~ Unic~ 

CÂMARA ÚNICA 

fAUJA..I2j; JULGAMENTO 

De ordem do Exoelenii$Simo Senha< Desembargador 
GILBERTO PINHEIRO, Presidente da Câmara Única, faço 
ciente a todos os Interessados e aos que virem o presente 
EDITAL. ou dele oonhecimento tiverem. qve no dia 05 (cinco) 
de maio do ano 2009 (terç•feira). h 8:00 (oito) horas ou 
em sessão subseqüente, na Sala de Sessões do Plenário do 
Edifido Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, 
situado na Rua Genelal Rondon n•. 1295, Baírro Central, 
realizar-se-á a ~80' Susão Ordinária para julgamento de 
P<OC:essos adiadO$ constantes de pautas jé pubUcadas. 0$ 

SP<esentados em mesa que Independem de publicação. e mais 
os seguintes P<ocessos: 

N". 3.007/08 • Número Único ela Ju~tiça - 00011ag. 
86.2008.8.03.0000 • Origem: Vara única da Comarca de 
Oiapoque - Apelante: MalcO Estelanlo Malafala de Oliveira -
Advogado: Dr. Nlijon Castilo Dias (Defensor Público) -
Apelado: Ministério Público do Estado do Amapá - Relator: 
Desembargador DOglas Evangelista 

N". 3.016/08 • Número Único ela Ju~tlça • 0030575-
86.2007.8.03.0001 - Origem: 3" Vara Criminal e de Auditoria 
Milotar da Comarca de Macapâ - Apelantes: lvanildo Pinheiro 
da S~va . Ezequiel da SHva Concelçlio e Eliseu dos SantO$ 
Picanço - Advogado: Or. Lúcio Fábio 1/ieora Ferreira (Defensor 
Público) - Apelado: Ministéiio Público do Estado do Amapá -
Relator: Desembargador DOglas Evangelista 

N". 3.01810& • Núm<lro Único da Justiça • 000092A-
75.2008.8.03.0000 • Origem: 2• Vara Cr1mlnal da Comarca de 
Macapá - Apelante: Zamir Gomes da Rocha - Advogada: Ora. 
I.JIIa Maria Costa da SilVa - Apelado: Mínlstét1o Público do 
Estado do Amapá- Relator: Desembargador Luiz Car1os 

Número Único da Justiça • 002()g35-10.2008.8.03.0001 • 
Ongem: 2" Vara Criminal da Comarca de Ma capá -Apelantes: 
Marinatva Gomes Caroosos e Eulália Pereira de Carvalho -
Advogados: Dr. Francisco Januatio de Souza Neto e Dr. 
Ademaldo dos Santos Júnior - Apelado: Ministét1o Público do 
Estado do Amapá - Relator: Desembargador Raimundo Vales 

Número Único da Justiça • 000224+g1.2007.8.03.0002 -
Origem: 1' Vara Criminal da Comarca de Santana - Apelante: 
Ministério Público do Estado do Amapá - Apelado: André 
Duarte da Silva Advogado: Dr. Rogério Bala de Sousa 
(Defensor Publico)- Relator: Dosembargador Carmo AntOnio 

AP!ilAÇÕES Jl,j 

H' . 098108 • Número Único da Justiça • 002098&-
74.2006.8.03.0001 - Origem: Vara da lnfancia e Juventude da 
Comarca de Milcapá- Apelante: E. M. M. J. -Advogada: Ora. 
Márcia Cristina Coutinho Penafort (Defensora Pública) -
Apelado: M1nistério Público do Estado do Amap;! - Relator: 
Desembargador DOglas Evangelista 

Número Único da Justiça • 00206711-61.~.8.03.0001 • 
Origem: Vara da lnfancia e Juventude da Comarca de Macapá 
- Apelante: A C. V. - Ad.ogado: Dr. Rodrigo Barbosa de 
Azevedo - Apelado: Mlnlstél'oo PúbClco do ES1ado do Amapá -
Relator: Desembargador Mário Gortyev 

~ss.ux~ 

Número Único da Justiça • 0025648-77.2007.8.03.0001 -
Origem: 2' Vara Civel e de Fazenda Pública da Comarca de 
Macapá - Remctenlc Ex Otfocio: Juizo de Direito da 2' Vara 
Clvel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá • Parte 
Autora; Lucivaldo Silva Almeida - Advogado: Dr. Max 
Gonçalves Alvos Júnior - Parte Ré: Emp<esa Muncipal de 
Transportes Urbanos - EMTU -Advogado: Dr. AJax Sampaio 
do Nascimento e outros • Relator: Desembargador Agostino 
Süvéno 

N°. 3.43o4108 - Número Único da Justiça • 0000063-
89.2008.8.03.0000 - Origem: 1' Vara Clwl e de Fazenda 
Púb:oca da Comat'ca de Mac.'lpá - Apelante: Constr\Jbcssa -
Construlora Bessa Lida - Ad-..ogado: Dr. Agord de Matos Pinto 
- Apelaoa· Engeplan - Engenharia e Planejamento Ltda -
Advogado: Dr. Alessandro Puget Oliva • Relator: 
Desembargador Luiz Car10s 

~810§ - Número Único da Justiça • 0000189-
42.2008.8.03.0000 Origem: 4' Vara Cíwl e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá - Apelante: Mana de Nazaré 
Nascimento Braz - AdYOgada: Dta. Kat1a Patricia Pereira 
Bo<dalo - Apelada: J. M. Costa- Conslru1ora e Imobiliária Ltda 
- Advogada: Ora. Arlld Lourdes de Moraes Favacho lnsabato 

(DIÁRIO OFICIAL) 

- Relalor: Desembargador Carmo Antônio 

N'. 3.e55/08 - Número Único da Justiça 0000403-
33.2008.8.03.0001 - Origem: 2' Vara Civel e de Fazenda 
Pirblica da Comarca de Macapá - Apelantes: Estado do 
Amapá e Jovenlla Barros Tavares. Rosendo Pinto Tavares -
Advogados: Dr. Márcio Régio Evangelista Barroso e Dr. 
JIAierme SiQueira de Souza- Apelados: Jovenila Barros 
Tavares, Rosendo Pinto Tavares e Estado do Amapá -
Advogados: Dr. Julierme Siqueira de Souza e Dr. Márcio 
Régio Evange~sta Barroso • Relator: Desembargador OOglas 
Evangelista 

N•. 3. 735/0a • Número Único da Justiça - 0000055-
78.2009.8.03.0000 - Origem: 2" Vara Clvel e de Fazenda 
Püblica da Comarca de Macapá - Apelante: Estado do Amapá 
- Advogada: Ora. tdeusantra de Vasconcelos Sepeda 
Apelada: JoanMce Gouveia Andrade - Advogado: Dr. nago 
Staudt Wagner· Relator: Desembargador Carmo Antônio 

N". 3.ti12/0~ - NCimero Único da Justiça - 000014&-
41 .2009.8.03.0000 - Origem: 2' Vara de Familla, órfãos e 
Sucessões da Comarca de Macapá - Apelante: C. A F. -
Advogado: Dr. Genlrlo João Févero- Apelados: T. C. de S. F. 
E T. C. de S. F., representadas por S. M. P. de S. - Advogada: 
Ora. Valda V~hena Pereira (Defensora Púbica) • Relator: 
Desembargador Carmo Antônio 

Número Único da Justlç1 • 000$48~70.2008.8.03.0001 -
Origem: 3" Vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarc;a de 
Mac.'lpá -Apelante: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do 
Amapá • IPEM - Advogado: Dr. Márcio Ferreira da Silva -
Apelados: Eàtlson Rodngo São Felipe Calandriní de Azevedo, 
Gerson da Concetçao Gujão a Hadilbar10 da Silva Podroso -
Ad-..ogado: Dr. José Augusto Pereira Cardoso - Relator: 
Desembargador Agostno Silvêrio 

Número Único ela Ju.tiça • 0021eG&-44.2007.8.03.0001 -
Origem: 2" Vara Civel e da Fazenda Pública da Comat'ca de 
Macapá - Apelante: Estado do Amapá - Advogado: Dr. Nelson 
Adson Almeida do Amaral - Apelado: ldelbrando Arllúfo Uma -
Advogado: Dr. Tlago Staudt Wagner • Relator: 
Desembargador Edinardo Souza 

AGRAVOS PE INSTRUMENTO 

H'. 2.274108 • Numero Único da Justiça • 0000911-
76.2008.8.03.0000 - Origem: 3' Vara Clvel e de Fazenda 
Púbica da Comarca de Macapá - Agravante: Benedito da 
Costa Braga - Advogada: Ora. N~za Lobato Pereira -
Agravado: Everaldo Carneiro Ribeiro - Advogado: Dr. Eden 
Paulo Souza Almeida - Relator: Desembargador Lliz Carlos 

N". 2.3 1 2/0~ - Num ... o Único da Justiça - 0000058-
33.2009.8.03.0000 - Origem: 3• Vara Chiei e de Fazenda 
Pirblica da Comarca de Macapá - Agravante: Estado do 
Amapá - Advogado: Dr. Antônio Oé51o Cunha Santos -
Agravado: VIvaldo França de Souza Júnior - Advogado: Or. 
Clcero Borges Bordalo • Relator: Desembargador Carmo 
Mõrio 

N". 2.316/0~ • Numero Único da Justiça • 0000111· 
14.20()g.8.03.0000 • Origem: 4" Vara Clvel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá - Agravante: Estado do 
Amapá - Ad-..ogada: Ora. Ana Lúcia Fereita da Paz -
Agravada: Sandra M;~~ria Cunha da Siva - Ad.ogado: Dr. Toago 
Staudt Wiqler • Relator: Desembargador Edlnardo Souza 

cAW.RA ÚNICA DA COIMRCA DE TRJBUNAL DE JUSTIÇA 
RUA GENERAL RONOON N' 1m • W.CN'A-AP • CEP 68.906-390 

Pauta de Publicação - Atos Judiciais 

AGRAVO DE INSTRUMENTO TIPO: CIVEL 
Processo n•. 0000341·56.2009.8.03.0000 
AGRAVIWTE: R. J. V. DO 14.. 
Advogado: GLAUCIA COSTA OliVEIRA· 1364AP 
AGRAVADO: E. DOS S. C. 
Advogado: VERA DE JESUS PINHEIRO - 65AP 
Relator: Desembargador AGOSTINO SIL~RIO 
Despecho/Decis<lo: Requisito. com ..-géncla, Informações ao 
MM. Juiz da Causa, nos termos do artigo 527, IV, do CPC. 
Intime-se a parte agravada para responder ao Pf&Sente na 
forma do art. 527, V, do Código de Processo Civil. 
Após, vol tem-me os autos é condus<lo para ap<edação do 
pedido liminar. 

Desembargador AGOSTINO SILVÊRIO 
Relator 

REMESSA EX-OFICIO(REO) TIPO: CIVEL 
Processo n•. 000197~98.2006.8.03.0008 
Origem: 1A. VAAA DE LARANJAl. DO JARI 
PARTE AUTORA: MINISTéRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
PARTE Ré: MUNICIPIO DE LARANJAl DO JARI 
Ad-..ogado: JOICE NEVES ALCANTARA ATHANAZIO 
137031RJ 
Relator: Oe5embargador AGOSTINO SIL VÊ RIO 
DespachoiOec:islio: Tratam os autos de Remessa ex offlcto de 
sentença proferida em Açao Clu1elar Pfeparatória de Açao 
Civil Pública proposta pelo lootnistéóo Público do Estado do 
Amapá em faoe do mllliclplo de Laranjal do Jari, peranta a 1' 
Vara da ComlltQ de Lararoj;lll do Jari. 
A Açao Cau1elar tinha como prlndpal objetivo a relnlegraçAo 
de 65 (sessenbl e cinco) profis51onals que laboravam no 
controle de endemias, que apOs lerem sido contratados pelo 
Município de Laranjal do Jari. mediante processo seletivo, 
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foram lnd!Mdamente dispensados pela Secretana Munocipal de 
S..úde em f.aoe da necessidade de substituição dos 
trabalhadores conllatados por funcionários do quadro efetivo 
aprovados no concurso público n. 001/00-PMJ da Prefeitura 
Munldpal de Laranjal do Jarl. 
Argumenta o órgão Ministarlal que as dispensas teriam 
violado os comandos inser1os nas Emendas Constitucionais n. 
5112006 e 3612006. respectivamente à Constituição da 
Repúbica e a Constituição do Estado do Amapá. pcis os 
referidos diplOmas normati-.os, apesar de passarem a exigir a 
rea~zação de processo sotetivo púbCico, de acordo com a 
natureu e complexidade de suas atribuições e requisitos 
especifiCO& para a contratação de agentes comunitários de 
saúde. asseguraram a estabilidade daqueles que fá estavam 
no exercido da atividade, desde que as respectivas 
contratações 1ivessem sido precedidas de processo seletivo. 
Em contostação, o Municlplo de Laranjal do Jai alega em 
sintese que os Agentes Comunitários de Saúdo não haviam 
sido submetidos a processo seteUYO. bem como nilo foram 
contratados como emP<egadO$ públicos, mas como meros 
P<estadores de serviços, conforme autorizam as leis n. 
8.66611993 e 8.883/1994. raúo pela qual as dispensas não 
tarlam afrontado os comandos constitucionais acrescidos pelas 
oladas Emendas Constitucionais. Ademais, Informa o 
Munlclplo que os servidores foram dispensados por motivos de 
contenção de ga&los. razão peta qual requereu a 
Improcedência dos pedidos contidos na inicial. 
Em manifestação posterior a apresenlaçAo da contestação. o 
Ministério Públioo Estadual requereu a extinçlo feito em razao 
da reintegração dos agentes de endemias ao quadro de 
pessoal do município e consequente satisfação do objeto ora 
pleiteado. 
Por ocasiao ela prolação da sentença o nobre Magistrado 
5entendante jUgou procedente os pedidos constantes da 
Inicial, determinando a reintegração de lodos os agentes de 
saúde com vinculo com o Mooiclpio de Lara~al do Jari no dia 
08 de agosto de 2006 que ainda nilo haviam sido rulntegrados, 
ressalvando que os proventos nao recebldos deveriam se 
cobrados em autos próprios, em substituição a multa requerida 
pela parte autora, em seguida submeteu a decisão ao reeJ<ame 
necessátio, após o trânsito em )Ugado. 
Por sua vez. o Procurador de Justiça oficiando 1'lO$ au1os, Dr. 
Jayme Hervtque Fooeira, manifestou-50 pelo não 
conhecimento da presente Remessa, e, caso se chegue ao 
mértto, pelo seu provimento com a consequente reforma da 
sentença, para que seja homologada a desistência 
aP<esenlada pelo Minlstét1o PúbRco e extinção da ação sem 
julgamento do mértto. 

Feito o relatório, passo a fundamentar e em seguida decidir. 

Trata-se de Remessa Oficial enviada, por analogia ao 
disposto no par;lgralo único do art. 12 da Lei n. 1.533/51, pelo 
Juizo de Direito da 1• Vara da Comarca de L.ararjal do Jar1 em 
face de sentença P<olerida contra o Mllliclplo de Larar1al do 
Jari em sede de Ação Cautelar preparatória de Açao Clvíl 
Pública. 
CunlPfe lni<:lalmef"(e r86saltar que embora o feito tedla sido 
remetido em face do que dispõe a l.eó n. 1.533/51, que versa 
sobre a~ regras atlneotas ao Mandado de Segtnnça, não é 
este o diploma aplleâvel, In casu, vez que a Ação cautelar, que 
ora serve à Ação Civil Pirblica. tem procedimento e rito 

próprios, previstos no U-.ro 111 do Código de Processo Civt. 
Neste diapasão os ensinamentos doutrinârios de HUMBERTO 
THEODORO JUNIOR: 
'Não obstante sua natureza eminentemente tnstrumenial, a 
ação de prevenção "tem - como anrma Rocco - lncivlduai'Jdade 
própria frente a causa de mérito. !O que o m6todo e os 
objetivos ela açAo cautelar sao p<óprios e distintos daqueles 
divisados na ação de principal." (THEQOORO JÚNIOR, 
Humber1o. Curso de Direito Processual Civil - Processo de 
Execução e Cumprlrflento da Sentença. Processe Cautelar e 
Tutela de Ur~ncla. IUo de Janeiro: Forense, 2008, p. 576.) 
Grifei. 
Desta feita, a aplicação de forma analógica da Lei do 
Mandando de Segurança seria edmlssfwl à Ação Civil Pública, 
face ao que a doutrina denomina de mlcrossistema processual 
coletivo, e não à Ação Cautelar que lhe é preparatória. 
Por sua vez, o art. 4 75 do Código de Processo Civil 
condiciona a efi<:âcla das sentooças proferidas contra o Poder 
PUblico ã sua reaP<edaçAo pelo ~ai ao qual ~ta vinculado 
o juiz que a proferiu, na qual se subsume a P<esente remessa 
exlege. 
No entanto. este mesmo art. 475 ao tempo que estatul como 
regra a necessidade do reexame necessário. estabelece • em 
seu parágrafo segundo - exceções, como nos casos em que a 
condenação. ou o direito controver1ido. for de vaiar c:ertD não 
excedente a 60 (sessenta) salários mínimos. 
Estando, pois o direito controvertido om patamar Inferior aos 
$85Se0ta salários mlnimos. exigidos para o processamento da 
Remessa Oficial, Inexistirá razão para o conhecimento do feito 
no juizo ad quem. 
Nesse sentido o entendimento padflco desta Corte de Justiça, 
conforme ar&Stos que trago à cotação: 
'EMENTA PROCESSUAL OVIL • ReeJCame necessár10 em 
mandado de segurança • Aplicação com a imitação Imposta 
pela Lei n' 10.35212001 - Em sede de mandado de segurança. 
a aplicação do lnsUtuto do reeJ<ame necessário deve se dar 
com obsorv~ncia do requisito eslabeleddo pata Lei n• 
10.352/2001 , pera o P<ocesso comum, de sorte que somente 
serão reexaminadas obrigatória e au1omalicamento as 
sentenças p<oferidas em mandamus, cuja valor~o do direito 
que se P<elendeu proteger exceda a sessenta salários 
mlnimos.' (REO n.• 332/03, Câmara Única, Rel. Des. MÁRIO 
GURTYEV. j. 1210812003. DOE n.• 3125) 
'PROC€SSUAL CIVIL • REMESSA EX OFFICIO • Aç<lo CIVIl 
Púbica - Direito controvertido sem valor econõmtco definido -
Prevalência do valor atnbuldo à causa - Valor aiJlbuido muito 
aquém de sessenta saláôos mlnimos • Não conhecimento da 
remessa • Aplicação do § 2", do art. 475, do CPC - Inteligência 
do art. 19, da Lei n• 7.347/1985 · Para o fim de admissibilidade 
de remessa ex officlo em sede de ação civil pública, nilo 
possuindo o direito controvertido valor definido, Pfevalece o 
atriboldo 6 causa, Impondo-se o não conhecimento da 
reme5sa, por força do que dispõe o § 2", do art. 475, do 
Código de Processo Civil, a mencionada estinativa não 
excede a alç;oda de sessenta salários mlnimos • 2) No amb~.o 
da açao dvll pública. ~ dlsciplinamento não estabelece a 
necessidade especílica de reexame obrigatório, naquilo que 
não contrariar seus comandos, ex vi do disposto no art. 19, da 
Lei n• 7.347/1985, têm plena aplicação o regramento 
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processual e procedimental do Vlgenkl Código de Processo 
Civil • 3) Remessa oficial não conhecida: (REO n. 55612008. 
Câmara Única. Rei. Des. MÁRIO GURTYEV, j. 14/10/2008) 

In casu, a demanda tratada na presente Remessa 
enquadra-se denlro das hipóteses já examinadas por esta 
Corte. uma vez que nao havendo valor certo ou determinável, 
há que se considerar como parâmetro o valor da causa, ou 
seja: R$ 10.000.00 (dez mil reais), que por certo nao excede a 
60 (sessenta) salários mínimos. 
Desta forma, forçoso é oonclult pela inposslbllldade do 
prosseguimento do presente feito neste Grau, por contrariar a 
jur1sprudêoda dominante desta Corte de Justiça. nos termos 
do art. 557 do Código de Processo Ciyjl. 
Em fa<:e do exposto, nego seguimento a presente Remessa 
ex ollicio. o que faço com fundamento nos artigos 475. § 2• e 
557, caput todos do Código de Processo c;,;t. determinando 
seu imediato arquivamento. 

Desembargador AGOSTINO SILV~RIO 

Relator 

TRIBUNAl DE JUSTIÇA.27_de ob~ de 2009 

CÁMARA ÚNICA DA COW.RCA DE TRIBUNAl DE JUSTIÇA 
RUA GENERAl RONOON N' 1295 • MACAPA-AP • CEP 68.906·31l0 

Pauta de Publicaçao - Atos Judiciais 

APELAÇÃO TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0002883-51.2003.8.03.0002 
Or1gem: 1A. VARA CRIMINAL 
APELANTE: FRANCISCO DE SOUSA CHAVES 
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS • 111 1BAP 
APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Relator: Desembargador MELLO CASTRO 
Despacho/Decisão: VISTOS, ETC . ... 

O réu FRANCISCO-DE SOUSA CHAVES. por intermédio da 
DEFENAP - Núcleo de Santana -. manifesto~rse na Ata de 
Julgamento pela apresentação de suas razOes rec:tnais nesle 
Tribunal. conforme lhe faculta o § 4°, do art. 600. do Código de 
Processo Penal. 
Dessa forma, em respeito aos prinGIPios consUtuclonals da 
ampla defesa e do contraditório, determino a Intimação da 
Defensoria Pública do Estado ·Núcleo de Santana·, para que 
apresente as razoes do apelo no prazo legal. 
Cumprida essa detenminação, o& autos nao rntornarào à 
Promotoria de Justiça, mas serào remetidos à Procuradoria de 
Justiça para a sua manifestação tendo em vtsta os prinGip!os 
institucionais da unidade e Indivisibilidade do Ministério Publico 
lnscutpidos no art. 127, § t'. da Constituição Federal, como. 
aliãs, já se posicionou esta Corte de JusUça. 
Entendendo a Procuradoria Geral de Justiça a necessidade da 
baixa dos autos ao juizo de origem, a ela cabe por dedsAo 
Interna corporis determinar ao Ministério Público de primeiro 
grau que efetue as contra-razões, não podendo impor essa 
atribuição ao T rtbunal de Justiça. 
Após, colhida a manifestação da douta Procuradoria de 
Justiça, voltem-me os autos conclusos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra~e. 

Desembargador MELLO CASTRO 
Relator 

AGRAVO TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0000157-{)3.2009.8.03.0000 
AGRAVANTE: RIANE DA SILVA VASCONCELOS 
AGRAVANTE: RUANE DA SILVA VASCONCELOS 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO • 99999AP 
AGRAVADO: RICARDO JOSE BORGES VASCONCéLOS 
Advogado: TANIA TAVARES DA SILVA CIUFFI- 748AP 
Relator: Desembargador LUIZ CARLOS 
Despacho/Decisão: Cumpra-se a cota ministerial, referente a 
intimação do agravado para apresentar contra-fliZ.Oes ao 
presente Recurso. 

Cumpra-se. 

Desembargador LUIZ CARLOS 
Relator 

AGRAVO TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0001163-79.2008.8.03.0000 
AGRAVANTE: SOLIDA MINERAÇÃO SIA 
AGRAVANTE: SOLIDA SIDERURGIAS/A 
Advogado: RAFAEL JOSE CHERFEN DE SOUZA 
BOEnGER • 1 t 29AP 
AGRAVADO: GENERAL NICE RESOURCéS (HONG KONG) 
LTOA 
Advogado: MARIA DE NAZARE SANTANA DE SOUSA· 
575AP 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Acórdao: PROCESSO CIVIL • AÇÃO EXECUTIVA • 
EMBARGOS À EXECUÇÃO· INCIDENTE DE 
FALSIDADE DE DOCUMENTOS - SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. 1) O lnddente de falsidade 
documental, peta regra processual vigente, pode ser argüido a 
qualquer tempo, todavia, 
lmprescindlvel a manifestação do magistrado a quo, sob pena 
de supressão de instAoda, 
porquanto demanda tmpreiGindlvel processo cognitivo com 
observànda ao contraditório e 
amp!a defesa. 3) AQralio não proyjdo. 

Vistos. relatados a discutidos os presentes autos. a CÂMARA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por unanimidade, 
conheceu do recurso e, no mérito, pelo 
mesmo quorum, negol>-lha provimento, nos tenmos do voto 
proferido pelo Relator. 

Par11dparam do julgamento os écelentlssimos Senhores 
Desembargadores MELLO CASTRO 
(Presidente), GILBERTO PINHEIRO (Relator) CARMO 
ANTONIO (1° Vogal) e EDINARDO SOUZA 
{2"Vogal). 

Macapá-AP. 13 de janeiro de 2009 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

APELAÇÃO TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0000806-{)2.2008.8.03.0000 
APELANTE: BRADESCO CIA DE SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS· 919AP 
APELADO: KARLA ZENITA FERREIRA MIGULE 
Advogado: MARCIO JOSE PASSOS DA SILVA -1390AP 
ReSPQnsável: ENEUSE FERREIRA MIGUELE • MAE 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Acórdao: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL· APELAÇÃO ·AÇÃO 
DE COBRANÇA · SEGURO OBRIGATORIO · "" 
(DPVAn • PERDA DE 0RGÃO ·INVALIDEZ PERMANENTE • 
·INDENIZAÇÃO FIXADA NO TETO 
LEGAL 1) O Laudo de El<ame de Corpo Delito, emitido pelo 
Departamento de Potlcla T écnlco-
Cientlflca, conjugado com outros elementos de provas hábeis 
a sustentar o pagamento do 
&eguro dpvat. é melo ld6neo à comprovar a debilidade 
permanente, decorrente da perda de um 
r1m, da llitima. 2) Correta 6 a dedslo monoaáUca que fixa 
montante indenizat6r1o, em razJo da 
Invalidez permanente, co~tivel com teto prescrito no artigo 
3°, Inciso 11. da Lei Federal n• 
t 1.482/07. 3) Apelo ~o provido. 

Vistos. relatados e discutido& os presentes autos, a CÂMARA 
ÚNICA do Egrégio TRIBUNAl DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por unanimidade, 
conheceu do recurso e, no mérito, pelo 
mesmo quorum, negol>-lhe provimento. nos termos do voto 
proferido pelo Relator. 
Participaram do julgamento os Excelentissimos Senhores 
Desembargadores MELLO CASTRO 
(Presidente). GILBERTO PINHEIRO (Relator~ LUIZ CARLOS 
(1° Vogal) e CARMO ANTONIO (2" 
Vogal). 
Macapá-Ap, 19 de dezembro de 2008. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

APELAÇÃO TIPO: CÍVEL 
Processo rf'. 0027632·96.2007.8.03.0001 
APELANTE: ESTADO DO MMPA 
Advogado: . ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS· 1022PA 
APELADO: ROSA BEATRIZ MARTINS 
Advogado: JOS~ LUIS WAGNER - 18097RS 
Relator: Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Acórdao: CIVIL E PROCESSUAl CIVIL • AÇÃO COLETIVA • 
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO DO M~RITO • CITAÇÃO VÁLIDA • 
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL 
• SOMENTE PARA INTEGRANTE DO ROL DE 
SUBSTITUÍDOS ·AUTORA DE NOVA DEMANDA 
CUJO NOME NÃO FIGUROU NA LISTA • NÃO 
APROVErTAMENTO DOS EFErTOS ·PARCELAS 
ANTERIORES AO QUINQUIÕNIO PRECEDENTE AO 
AFORAMANTO • PRESCRIÇÃO 
CONFIGURADA • CONDENAÇÃO SUPERIOR À PLEITEADA 
·SENTENÇA '\JL TRA PETITA" • 
PERDA ESTIMADA EM VINTE POR CENTO DA 
PRETENSÃO- SUCUMBlMENTO MINI MO· 
NÃO CARACTERIZAÇÃO • PARTES RECIPROCAMENTE 
VENCIDAS • HONORÁRIOS • 
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL E COMPENSAÇÃO· ART. 
21 , 'CAPUT', CPC ·INCI~NCIA· 
APELAÇÃO • PROVIMENTO PARCIAL • 1) Mesmo nos 
processos coletivos extintos por 
ausêncila de pressuposto processual, a dtaçAo valida 
Interrompe o prazo prescridonal, 
sendo certo. no entanto, Que somente se beneficia desse 
entendimento o aindicaizado cujo 
nome haja constado do rol de substibJidos na ação coletiva 
anterior intentada pelo sindicato 
e que fora eXUnla sem resotuçao do mérito, nao se 
favorecendo dele o associado que não 
figurou na 11518 • 2) Nao tendo ooorrldo fato lntenupUvo da 
prescnçào, ficam alcançadas por 
esse fenômeno eXtintivo do direito de ação as paroetas de 
oobrança Intentada contra a 
Fazenda Pública vencidas antes do qOinqüênlo anterior ao 
ajuizamento· 3) Csra<:teriza 
sentença "ultra petita" a que condena em quanUtaUvo supetlor 
ao pretendido pelo autor - 4) 
Nlo conligLWa SUOJmblmento mínimo o que equivale a vinte 
por cento do Pleito aduzido na 
eXOfdlal - 5) Por força do comando do art. 21 . •capur, do 
Código de Processo Civil, no caso 
de sucumblmento r~. lmpO.ae a dlatribulçao 
proporcional e a com pensaçAo dos 
honorários advocatlclos entre oa WUgantes - 6) Apelo 
parcialmente provido. 

ACORDAo 

Vistos e relatados os autos, a CÂMARA ÚNICA 00 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ. 1'81.11ida ordinariamente. oonheceu da apelação e, 
no mérito. deu-lle parcial 
provimento, tudo à unanimidade e nos tennos dos votos 
proferidos. 
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Participaram do jUgamento os Excelentissimos Senhores 
Desembargadores GILBERTO 
PINHEIRO (Presidente e Revisor). MÁRIO GURTYEV {Relator) 
e LUIZ CARLOS (Vogal). 

Macapá (AP). 31 de março de 2009. 

Desembargador 11.1ÁRIO GURTYEV 
Relator 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIPO: ciVEL 
Processo n•. 0000155-87.2008.8.03.0000 
EMBARGANTE: ESTADO DO AMAPA 
Adyogado: NELSON ADSON AlMEIDA DO AMARAL • 
752AAP 
EMBARGADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS 
Advogado: AlClON LEMOS JÚNIOR· 7480CE 
Relator: Desembargador MELLO CASTRO 
Acórdão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO -MATÉRIA AMPLAMENTE 
DISCUTIDA NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO -
AUS~NCIA DE OMISSÃO. OBSCURIDADE 
OU CONTRADIÇÃO • RECURSO CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO. 1) Em face da "Teoria da 
Asserção". o conhecimento dos Embargos de Oeclaraçl'o 
pressupõe, além da tempestividade, , 
t'ls>-somente, um exame apriorístico da ocorrência de • 
quaisquer das hipóteses descritas no art. 
535 do Código de Prooesso Civil, eis que a efetiva ocorrência 
dessas hipóteses consubstancia 
o próprio mérito do recurso: 2) Os embargos declaratórios nAo 
se prestam a reapredar. ainda 
Que sob o manto de pré-<juestionamento, quesiOes já 
esclarecidas no 110to condutor do 
acórdão reconrido; 3) Ante o carater integrativo dos Embargos 
de Declaraçao, a eles dev&-se 
negar proyjmento quando inexistir omissão, obscuridade ou 
contradlçAo. 

AC0RDÃO 

Vistos, relatados e di5CUiidos os presentes autos. a Câmara 
Unlca do Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá, à unanimidade, conheceu dos embargos de 
declaração e, no mérito, pelo 
mesmo quorum, negou-lhes provimento, nos termos do voto 
proferido pelo eminente Relator. 
Participaram do julgamento os Excalentlsstmos Senhores 
Desembargadores GILBERTO 
PINHEIRO (Presidente e 2" Vogal), MELLO CASTRO {Relator) 
ei\.1ÁRIO GURTYEV(1° Vogal). 
Macapá-AP. 14 de abril de 2009. 

Desembargador MELLO CASTRO 
Relator 

APELAÇÃO TIPO: CÍVEL 
Processo n•. 0000435·1 1.2008.8.03.0009 
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
APELADO: IZAIAS FERREIRA DA COSTA 
Advogado: ADOLPHO EUGENIO DE OLIVEIRA NERY 
FILHO· 137bAP 
APELADO: CLEONICE PEREIRA LOBA TO 
Relator: Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Acórdào: PROCESSUAL CIVIL· REU CITADO POR EDITAL
REVELIA • NOMEAÇÃO DE CURADOR 
ESPECIAL • INOCORRi'-NCIA • PRINCÍPIOS DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA-
VIOLAÇÃO CONFIGURADA - NULIDADE DO PROCESSO 
CONFIGURADA· APELAÇÃO • 
PROVIMENTO • t) Ocorrendo a revelia de réu citado por 
edital, é obrigatória a nomeação de 
CUtildor especial. nos termos do art. 9', inc. 11, do Código de 
Processo Civil, cuja inobservancla 
viola os prinGiplos do contraditório e da ampla defesa, 
autor1zando a declaração de nulidade do 
processo. a partir do momento em que o cu-ador de~~eria ter 
$Ido nomeado • 2) Apelo provido. 

ACÓRDÃO 

VIstos e relatados os autos, a CÂMARA ÚNICA 00 
TRIBUNAl DE JUSTIÇA DO ESTADO 
00 AMAPÁ, reunida ordinariamente, conheceu da apelação e 
deo-lhe provimento. tudo á · 
unanimidade e nos termos do voto proferido peto Relator. 

Participaram do julgamento os Excelentissimos Senhores 
Desembargadores GILBERTO 
PINHEIRO (Presidente e Revisor) e LUIZ CARLOS (VogaJ). 

Macapá (AP), 14 de abril de 2009. 

Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Relator 

TRIBUNAl. DE JUSTIÇA.Z2 de eb<U de 20()g 

(•)CLACYIMRIA~ c::r:::.SOC!ZA PAr-IA 

CÁMARA úNICA DA COJMRCA DE TRISUNAJ. DE JUSTIÇA 
RUA GENERAl RONOON N' 1295 • JMCAPÁ-AP • CEP 88.90$-31l0 

Pauta de Publicação- Atos Judiciais 

APELAÇÃO TIPO: CRIMINAL 
Proçesso n•. 0001066-79.2008.8.03.0000 



Macapá 28.04.2009 

APELANTE: ALINNE APARECIDA ALONSO P~EiRA DA 
COSTA 
APELANTE: GERSON PEREIRA DA COSTA 
Adwgado. SANDRO MODESTO DA SILVA· 399AP 
APELANTE: LUCAS SILVA DOS PASSOS 
Adwgado: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS • 670AP 
APELANTE: V ALCENI ALBUQUERQUE MORAES 
AdVogado: RIANO VALENTE FREIRE · 11656PA 
APELADO: MINIST~RIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Acórdão 
PENAL E PROCESSO PENAL • APELAÇÃO CRIMINAL • 
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO • 
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL· DESNECESSIDADE 
• AUSt:NCIA DE DÚVIDA ACERCA 
DA HIGIDEZ MENTAL • RECONHECIMENTO DOS RÉUS 
PELA VÍTIMA· CREDIBILIDADE· 
HARMONIA COM O CONJUNTO PROBAlÓRIO 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA SEQUESTRO· 
IMPOSSIBILIDADE · QUANTUM PENAL· 1) Apenas qüando 
houver düvida a~rca da sanidade 
mental do réu há previsao legal para realização do exame. ex 
vi do art'90 149. do Código de 
Processo Penal. 2) A palavra da villma, demonstrando plena 
convlcçao no reconhecimento dos 
autores do ilíCito, re~~estem-se de relevante valor probatOrlo e 
conslsle em elemento seguro 
par.~ fonnar o convonclmonto condenatório. monnente quando 
corroborados pelos demais 
elementos de prova carreados aos autos. 3) Para configuração 
do delito de extorsão mediante 
seqüestro. crime fonnal que se consuma com a privação da 
~berdade. prescindlvel a obtenção 
da vantagem desejada. 4) A fixação da pena-base é realizada 
de acordo com a análise das 
c<rcunstancias judiciais do artigo 59, do Código Penal, podendo 
ser arbitrada em um patamar 
acima do minimo legal, obse<Vando-se a censurabi~dade do 
delito. 5) A sanção penal deverá 
ser fixada em patamar necessário para prevenir e reprimir o 
deijto praticado. 6) Apelos não 
providos. 

VIstos. relatados e discutidos os presentes autos, a CÂMARA 
ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por unanimidade. 
conheceu das apelações e. pelo mesmo 
quorum, re1eitou a preliminar de nulidade do processo por 
cerceamento de defesa argüida por 
Gerson Pereira da Costa. No mérito, negou provimento aos 
apelos, nos lermos do voto 
proferido pelo Relator. 

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Sonhoros 
DesembMgadores MARIO GURTYEV 
(Presidente em exercício), GILBERTO PINHEIRO (Relator). 
LUIZ CARLOS (Revisor) o EDINARDO 
SOUZA (Vogal). 

Macapá-Ap. 10 de fevere~ro de 2009. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

APELAÇÃO TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0031316-29.2007.8.03.0001 
APELANTE: GELSON TRINDADE DE ALMEIDA 
Defensor Publico: ROBERTO SAVIO GUEDES FERREIRA-
277342SP 
APELADO: MINISTIÕRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Relator: Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Acórdão: PENAL E PROCESSO PENAL • LESÃO CORPORAL 
DE NATUREZA GRAVE· AUTORIA 
NEGADA • ACUSADO RECONHECIDO PELA VÍTIMA 
PROVA EFICAZ· AuBI INDEMOSTRAOO • 
• DECRETO CONDENATÓRIO • CONFIRMAÇAO 
APELAÇÃO · IMPROVIMENTO • 1) O seguro 
reconhecimento do agente pela vftima, como um de seus 
agressores, aliado a outros 
substratos probantes eJCistenles nos autos, é prova eficaz e 
suficiente para JUStificar o decreto 
condenatório, máxime quando a negaUva de autoria resta 
desacreditada por outros elementos 
constantes do acervo probatório • 2) Apelo improvido. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos. a CÂMARA ÚNICA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, reunida ordinariamente. conlt~u da apelação e 
negou-lhe proVImento. t•.rdo à unanimidade e 
nos termos do voto proferido pelo Relator. 

Participaram do julgamento os Excelenllsslmos Senhores 
Desembargadores GILBERTO PINHEIRO 
(Presidente e Revisor). MÁRIO GURTYEV (Relator) e LUIZ 
CARLOS (Vogal). 

Macapá (AP). 14 de abril de 2009. 

Desembargador ~10 GURTYEV 
Relator 

APELAÇÃO TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000726-38.2008.8.03.0000 
APELANTE: GILSON BARBOSA 
Defensor Publico: SIDNEY NASCIMENTO COSTA· 1489AP 
APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTACO DO AMAPÁ 
Relator Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Acórdão· PENAL E PROCESSUAL PENAL • APELAÇÃO • 
LESOES CORPORAIS GRAVES E 
GRAVISSIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO • ABSORÇÃO · 1) O 
resultado do exame pericial (LECO). 
em harmonia com as demais provas dos autos. notadamente 
testemunlta•s. é bastante para 
demonstrar a materialidade e autoria do delito, b.em como, 
para caractenzar lesão corporal 
grave, nos termos do tnciso 111, do§ 1° do art. 129. do Código 
Penal. 2) Recurso provido. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ACÓRDÃO 

Vislos. relatados e dlscuHdos os presentes autos. a CÂMARA 
ÚNICA do EGR~GIO TRIBUNAL OE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. à unanimidade. conheceu 
do recurso o. no mérito, pelo mesmo 
quorum. deu-lhe provimento, nos tennos dos votos proferidos. 

Partic<param do julgamento os Excelenllssimos Senhores 
Desembargadores o0GLAs EVANGELISTA 
(Relator). MEUO CASTRO (Presidente e Revisor) e 
GILBERTO PINHEIRO (Vogal). 

Macapa, 03 de março de 2.009. 

Desembargador OÓGLAS EVANGELISTA 
Relator 

APELAÇÃO TIPO: CRIMINAL 
Processo n•. 0000540-15.2008.8 03.0000 
APELANTE: JOAO CARLOS DANIEL DA SILVA SOUZA 
Advogado: OOUGLAS ALEXANDRE COELHO DA ROCHA • 
1121AP 
APELADO: MINISTERIO PÚBLICO 00 ESTADO DO AMAPÁ 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Acórdão: PENAL E PROCESSO PENAL - FURTO 
QUALIFICADO E INCIÕNDIO · APREENSÃO DARES 
FURTIVA EM PODER DO RÉU • INVERSÃO DO ONU$ DA 
PROVA • QUANTUM PI;NAL • 
CORRETA DOSIMETRIA. 1) Uníssona a doutrina e 
jurisprudooda no sentido de que a 
apreensáo da res furtiva em poder do réu leva a Inversão do 
Onus da prova. Assim, correta é a 
doosao condenatórra proferida pelo juizo singular quando o 
acusado nao se desincumbe de 
demonstrar, através de elementos Idôneos. sua assertiva. 2) O 
artigo 59 do Código Penai 
Brasileiro permite ao julgador usar de a1térios subjetivos no 
tocante a análise das 
circunstanclas judiciais. deixando uma margem de arbítrio para 
estabele~r a pena-base de 
acordo com a necessidade e suficiência, objetivando a 
prevenção e reprov;;~ do wrne. 3) 
Apelo não provido. 

Vistos. relatados e discutidos os presentes autos, a CIIMAAA 
ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO 00 AMAPÁ. por unanimidade. 
conheceu da apelação e negou-lhe provimento. nos 
termos do voto profc:ido pelo eminente Relator. 

Participaram do JUlgamento os Excelenlissimos Senhores 
Desembargadores MARIO GURTYEV 
(Presidente em exercido), GILBERTO PINHEIRO (Relator), 
LUIZ CARLOS (Revisor) e CARMO ANTONIO 
(Vogal). 

Macapá·Ap. 1 o de fe~~ereo'O de 2009. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

TRilUNAl OE JUSTIÇA.23 de ob!tide 2009 

\:L_<---
" . [e) CLACY MAR'IA SANTANA DE SOUZA PAfiiA 

Chefe de St~C~elafõo 

CÂMAAA úNicA DA COMARCA DE TRJ8UNAI. DE .AJSTIÇA 
RUA GENERAl RONDON N" 1295 • MACAPA-AP • C€P 88.906-390 

Pauta de Publicaçao - Atos Judiciais 

AGRAVO TIPO: cfVEL 
Processo n•. 0000303-14.2009.8.03.0000 
AGRAVANTE: CRISTIANE FIGUEIREDO PEREIRA COELHO 
AGRAVANTlE: HELOISA HELENA FIGUEIREDO PEREIRA 
AGRAVANTE: JULIANE FIGUEIREDO PEREIRA 
Ad.ogado: MARCELO PORPINO NUNES • 409AP 
AGRAVANTE: JUUO AUGUSTO FIGUEIREDO PEREIRA 
AGRAVANTlE: MARCUS ADOlFO FIGUEIREDO PEREIRA 
AGRAVADO: BETRAL ·VEICULO$ LTDA 
Advogado: CARLOS AUGUSTO TORK DE OliVEIRA • 
174AP 
Relator: Desembargador CARMO ANTONIO 
Oespacho/Oed&ao: HELOISA HELENA FIGUEIREDO 
PEREIRA e OUTROS Interpuseram agravo regimental contra a 
decisão proferida no agravo ln5trumenlaJ. por esta Relalof1a, 
que concedeu o efeito suspensivo ~ decisJo que impossibilitou 
BETRAL VEICULO$ L TOA. de fazer movtmentaçOes 
financeiras em seu patrimOnio. nos autos da açAo de 
diSSOlução pardal de sociedade comercial por quotas de 
responsabilidade limitada. 

Após lec:e191Tl conslderaQOes a respeito da tempestividade e 
do cabimento do presente agravo regimental. destacaram, no 
que restou Intitulado 'Oas RazOes do Pedido de 
Reconsideração ou da Reforma da Decisão Agravada", que a 
reoomda descumpriu e~as formais do art. 525. I. do 
CPC. apontando dois vlcios: aUS41ncía da decisão agravada e 
da certídao de lnUmaçao da mesma. A respeito do p<Vnelro. 
disseram que não d4 para se afirmar que o docunento 
encartado ês ns. 24127 se trate da decisAo agravada, por 
apresentar-se sem a assinatura do seu prolator. E. quanto ao 
segundo, que o advogado da parte contraria não juntou aos 
autos do agravo a referida certidAo de lntimaç&o. Por tais 
razOes, requereram a extinção do processo, sem julgamento 
do mérito. negando-se, liminarmente. seguimento aquele 
recurso, por considerá~ manlrestamente lnadmlsslvel. 

Transcreveram a decisAo lnler1ocut6rla proferida pelo MM. 
Juiz de primeiro grau, defendendo o car.lter de urgência que 
respaldou o deferimento parcial da tutela antecipada em prol 
deles. conllapondo-se aos argumentos utilizados pela Betral, 
que visaram sobnlstar os efvl1os dessa deciSio. 

Em seguida, fiZeram um breve relato a respeito da situação 
deles_ na empresa ...@!.Ir& I Veleulos Uda.). em termos de 
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partlcipação socletàrla, qualidade de sócios e direito de 
preferência, para depois concluir que este Relator rol induzldo 
a erro por parte da ora agravada, ao conceder a &minar no 
referido recurso. suspendendo a declsâo judicial retrodtada. 

Sustentaram que os argumentos trazidos em suas razOes 
recun;als denotam que o direito de preferAnda deles está 
sendo ameaçado, principalmente pelo falo de a agravada 
Ignorar por completo que eJCiste uma ação de dlsSOiuçAo 
parcial de sodedade movida por eles. Mais preocupaQOes 
demonstraram, em razao de estar prestes a ser realizada uma 
assembléia (em 24.04.2009), em que estaré em pauta a 
alteração do quadro societário da empresa, com a indusao da 
ÁTRIA EMPREENDIMENTOS SIS LTOA., objelivando a 
retirada deles e integralizllçAo de suas cotas. Para tanto. 
destaQram a 9leistêncla do edital de convocaçio recebido em 
nome do espólio de Júlio Maria Pinto Pereira, anca-lado às fts. 
05106. Conclulram dizendo que, em razão disso, é necessário 
que o presente recurso seja recebido e. ao final, pn;vido. 

Requereram que este Relator reconsidere Integralmente a 
deciSio agravada, ou, acaso nlo seja este o entendimento, 
que ela seja revogada parcialmente. para que o eleito 
suspensivo concedido se restrinja apenas à parte que proibiu a 
ora agravada de contrair. no curso da lide, empréstimos em 
nome das sodadades rés e de suas coligadas, ma1tendo-se a 
prolblç&o de alienar ou onerar seus bens imóveis, direitos ou 
aQOes. nos termos estabelecidos pelo Juízo de primeiro grau. 

Persistindo a decisão agravada, que o presente 1'8ClXSO seja 
apres&r)tadO em mesa, para que seja conheddo e provido pela 
Seção Unica deste Tribunal. 

lnsttulram a petição recursal com cópias dos documentos 
encartados és fls. 123/170, entre os quais se Incluem: 
contratos societários: edital de convocação sobre realização de 
assembléia eJdraordinâr\a; esa1tura püblica; comprovante do 
preparo; outros. 

~ o relatOrlo. Decido. 

A reforma Introduzida pela Lei n.• 11.187/2005 teve como flm 
precipuo acelerar a prestação joosdicional. Dai a razAo de o 
porigafo Unico do art. 527 do CPC estabelecer que, na 
decisio iminar proferida nos casos dos Incisos 11 e 111 do 
·cepur deste artigo, somente é passível da reforma no 
momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio Relator 
llter a reconsiderá-la. Significa dizer que. da declsão quo 
converte em relido o agravo de Instrumento. ou concede ou 
nega pedido de efeito suspensivo em agravo, não caba recurso 
algum. 

A doutrina tem trilhado nesse sentido, consoante se vê a 
seguir. 

·Alterando profoodamente a redaçAo deste pa~fo único. 
com o lnbJilo de exllrpar do sistema os mais gravas defeitos do 
regime anterior que 8111m a lndwldosa reoorrtitidade da 
dac:lslo que COO\Ieftesse o agavo de lrattumento em relido 
~nciso 11) e a di&a~tlvel racorrllllldade da que atribufsse ou 
negasse efeito suspensivo ou ativo ao agravo lntar-9Q&Io 
Conciso 111). surge a lal n. 11.18712005, para estabelece( que 
elas somente s4o passiveis 'de reforma no momento do 
jUgamento do agra-vo, sa1-.o se o próprio relator a 
reconsiderar". Malgrado a Imperfeição do dispo6itivo, a sua 
normaliviidade nuclear é fadlmente peralblda: contra tais 
declsOes imlnares não cabe mais impugnação via recuRO. 
Ot>s.ve-·ao. fl868e dlapa&ao e para não ficar nenhun1a 
dúvida, que se ·a decisJo li-minar [ .•. ) somente e passlvel de 
refonna no momento do Julgamento do agravo•, 6 porque s6 o 
próprio julgamento pode ~. não ca-ôendo. por 
conseqü6nc:la, nentuna oun forma de ataque i rominar. 
conclusão que 6 reforçada pela cirax~stancla de a parte final 
do texto sob anã~se afirmar catagor1carnente: "68lvo se o 
próprio relator a recon-siderar". Ora, se as decisões liminares 
previstas nos Incisos 11 e 111 s6 J»(Sem ser refonnadas no 
)ligamento do agravo ou, entao. por recons d&-fllçilo do 
relator, 6 porque contra tais Cleefsões nao se admite qualquer 
modalidade rec..rsal, mas apenas o pedido da reconsideração. 
Além dis-so. não podemos debcar de dar alen~o ao lato de 
que a parte final do In-ciso 11. deste art. 527. rol 
propositalmente alterada o dela subtralda a pre-lltsão de 
recorrlbiUdade; a cláusula de encerramento do texto anterior 
(1 ... ) cabendo agravo dessa declsao ao ~o colegiado 
competente*) simplesmente nAo ..Oste mais! Por IDdocs es&el 
motivos. ~o hi que se duvidar da que o prase~te parágrafo 
único faz desapare<:ar o agravo ~temo contra a decisao que 
converte. e também contra a que nao conver-te. o agravo de 
Instrumento em retido e contra aquela outta que alrlbul ou 
nega ereilo suspensivo ou ativo ao agravo." (MACHADO, 
Anlórlio Cláudio da Coita. Código de Processo Civil 
lnterptalado. a.• ed. sao Paulo: Manole, 2009, p. 679r'680). 

1: verdade que, mesmo após o edvenlo da Lef n. • 
11.187/2005, este Tribunal Cl1eg0u a admitir o agravo 
regimental contra doosão dessa natwaza. por analogia ao 
disposto no art 39 da Lel n.• 8.038/90, foodanc»se no 
principio da coleglalldade doa lribt.nals. Rellr!Hne ao Agravo 
n.• 2067/2007, de relalorta do I. Desembargador Edinardo 
Souza, que recebeu a seguinte ementa: 

"PROCESSUAL CIVIL • AGRAVO REGIMENTAL 
AOMISSIBILIDADE - PRINCIPIO OA COLEGIALIOAOE • LEI 
N" 8.038/90 • ANALOGIA • LITISCONSÓRCIO PASSIVO 
NECESSÁRIO • 1· De par com o entendimento adotado pelo 
Superior Tribunal de Jusaça, 6 cabível agravo regimental 
contra doo~o monocráUca do relalor. que Indefere ou defere 
pedldo de efeito suspensivo, por analogia ao disposto no art. 
39, da lei n• 8.038/90 a em homenagem ao principio da 
coleglalldade dos tribunais. 2· Se a agravante nao faz parte da 
relação jurldlca material. e se lne>istem motil/05 de ordem 
legal que assim imponha, não há que se falar em lnlegraç.Jo i 
lide na quaUdade de itisconsórtio passivo n~r1o.a teor do 
disposiXl no art. 47. do CPC. 3 • Agravo Não provido." (T JAP -
AgRg-Ag206707 • (12502) • Rei. Des. Edinanlo Souza • J. 
2'7.05.2008. p. 26). 

Contudo. após a edição da Súnula Vlna.Cante n.• 10 do 
Supremo Tribunal Federal, esta Corte mudou o seu 
entendimento. n1o co~do o Agravo Regimental n.• 

_215112008._ de Relatoria também do I. Desembargador 
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Edlnardo Souza, cujo voto condutor trilhou nesse sonüdo. 
Confira-se a ementa: 

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO 
aue CONVERTE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. 
NÃO CABIMENTO DO REGIMENTAL • INTELIGêNCIA DO 
PMÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 527 DO CÓDIGO DE 
PRóÇésso CIVIL 1) Contra decisão do relator. que convette 
o <J!9ravo de Instrumento em reHdo não cabe agravo 
regimental, conforme textualmente prevê o parágrafo unlco do 
artigo 527 do Código de Processo Civil, cuja previsão expressa 
da lei, não pode ser afastada por órgão fracionário do Tribunal. 
Inteligência do enunciado da Súmula Vinculante n• 10 do 
Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo Regimental não 
conhecido." (AgReg n.• 2151 - Acordao n.• 12.715 - Rei. Oes. 
Edinardo Souza. J. 01.07.2008). 

A exemplo do que tem acontecido neste Tribunal, outros 
tribunais têm observado o que restou estabelecido pelo 
legislador ordinário, conforme se destaca a seguir: 

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO • COBRANÇA VETADA • 
SOBRESTAMENTO DE SENTENÇA • 1· Não cabe agravo 
regimental contra dec:Jsão do relator que aprecia pedido de 
efeito suspensivo em agravo de Instrumento (Reg. Interno, art. 
293, § 1' e CPC, art 527, parágrafo Unico). 2· Agravo 
regimental não conhecido." (TRF 1' R. • AgRg·AI 
2004.01.00.04158:HI/OF • 2.' T • Rei.' Marta Isabel Gallottl 
R":drigues - DJE 19.01.2009- p. 159). 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO· DECISÃO QUE 
APRECIA PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 
SUSPENSIVO AO AGRAVO • RECURSO • PENHORA "ON 
LINE" • ARTIGOS 655 E 655-A DO CPC - 1- A parHr da novel 
redaçllo do parágrafo único. do art. 527, do CPC, dada pela Lei 
n• 11.187/2005, não cabe recurso da decisão que aprecia o 
padido de atribulçllo de efeito suspensivo ao recurso de agravo 
de Instrumento. ( ... )" (TRF 2.' R. - AG 2008.02.01.012672-2 • 
6.' T.Esp. • Rei. Sergio Schwaitzer • DJE 21.01.2009 • p. 49). 

"PROCESSUAL CIVIL • AGRAVO DE INSTRUMENTO • 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL • 
DECISÃO IRRECORRIVEL • EXECUÇÃO DE SENTENÇA • 
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA FAZENDA PÚBLICA, NOS 
EMBARGOS À EXECUÇÃO· EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO 
- PARTES CONTROVERTIDA E INCONTROVERSA • 1- Nao 
cabe recurso contra a decisão que defere ou indefere pedido 
de antecipação da Meia recursal, proferida pelo relator em 
sede de agravo de Instrumento (Código de Processo Civil, art 
527, parágrafo iJnlco)." (TRF 3.' R.- AI 2007.03.00.093201-6 • 
(314148) • 2.' T. • Rei. Nelton dos Santos • DJE 22.01.2009 • 
p. 390). 

"AGRAVO REGIMENTAL • AGRAVO DE INSTRUMENTO • 
CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO - LEI 11.187/2005 • 
NÃO-CONHECIMENTO • Nao 6 admissivel o agravo 
regimental da decisao que converte o agravo de instrumento 
para a forma retida, conforme dlspOe o parágrafo único do art. 
527 do Código de ProteS$0 Civil." (T JGO - Ag 60455-1/180 • 
2.' C.Civ. - Rei. Des. Zaeanao Neves Coelho - OJE 
01.07.2008). 

"AGRAVO REGIMENTAL • CONVERSÃO DO AGf!.AVO DE 
INSTRUMENTO EM AGRAVO RETIDO • ART. 527, 
PARÁGRAFO ÚNICO. DO CPC - IRRECORRIBJLIDADE - Da 
decisão que converte em retido o egrevo de Instrumento (art. 
527, 11. do CPC) não cabe recutSO, sendo somente passível de 
retratação pelo relator ou de reforma quando do julgamento do 
recurso (art 527, parágrafo único, do CPC). Reapreciaçllo. 
mesmo assim, dos argumentos alinhados pelo agravante. com 
manutenção da decisão hostillzada. Doutrina e precedentes 
desta Corte colaclonados. SEGUIMENTO DO AGRAVO 
REGIMENTAL NEGADO." (TJRS • AGR 02191187 • 

(70022534192) - Porto Alegre - 3.' C. Civ. - Rei. Juiz Nelson 
AntOnio Monteiro Pacheco • j. 10.01 .2008). 

"AGRAVO REGIMENTAL • AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EFEITO SUSPENSIVO • NÃO CONCESSÃO • NÃO 
CABIMENTO 00 REGIMENTAL - INTELIGêNCIA DO 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 527 DO COOJGO DE 
PROCESSO CIVIL. NA REDAÇÃO DA LEI 11.187. DE 
19.10.05 E DO ARTIGO 247 § 3", DO REGIMENTO INTERNO 
DESTA CORTE. ESTE NA REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO 
0212002 • HIPóTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ARTIGO 
557, § 1° DO CPC - AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
CONHECIDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
INDEFERIDO- 1. Contra decisão liminar do relator, concessiva 
ou denegatória de efeito suspensivo. à decisão Impugnada por 
agravo de Instrumento, nao cabe agravo regimental, conforme 
textualmente prevêem o parágrafo unlco do artigo 527 do 
Código de Processo Civil, na redação que lhe deu a Lei 
11.187. de 19.10.05, e o § 3" do artigo 247 do RITJPR. 
RECURSO NÃO CONHECIDO." (TJPR - AG 0373068-1101 
Ponta Grossa - 7.' C. Clv. - Rei. Des. Ruy Francisco Thomaz
j. 24.10.2006). 

No caso. os agravantes se Insurgiram contra a decisão deste 
Relator. que concedeu efeito suspensivo à decisao 
intertocutória do Juizo de primeiro grau, nos autos da açllo de 
dlssoluçllo parcial de sociedade (Processo n.• 
0011594-38.2009.8.03.0001), valoodo-se do agravo 
regimental. Contudo, requereram, na hipótese do não 
cabimento deste recurso. que a matéria nele versada fosse 
examinada na forma de pedido de reconslderaçao. 

Assim, com base nos fundamentos expandidos, e por 
considerar manifestamente lnadmisslvel. na hipótese, o agravo 
regimental. recebo-o como pedido de retrataçllo, 
manlfestandCH>e sobre os argumentos esposados pelOS 
agravantes. de forma sucinta e objetivamente. 

O Juizo de retrataçllo ou reconslderaçao consiste na 
~slbUidade de o magistrado que proferiu o ato judicial 
reexaminá~o. reformand(H), lnvalldand(H), ou mantend(H). 

No agravo retido já havia (e continua havendo) posslbUidade 
expressa nesse sentido (art. 523. § 2.•, do CPC). e, agora, no 
art. 527. parágrafo único, ao dispor que: "A decisão liminar, 
proferida nos casos dos Incisos 11 e 111 do "capur deste artigo, 
somente é passlveJ de relorma no momento do julgamento do 
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agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar" (Redaçao 
dada pela Lei n."11.187/2005). 

Conforme relatado, os requerentes apontaram dois vfclos que 
teriam $Ido cometidos pela Beiral Veicules L1da., quando da 
interposição do agravo, um ligado à decisão agravada a o 
outro à certidao da InUmação. No primeiro caso. 80 argumento 
de que a decisão agravada, além de não conter a assinatura 
do Juiz. teria apenas uma de suas folhas autenticada. No 
segundo, porque o advogado da parte contrárta não teria 
juntado aos autos do agravo a referida certidão de Intimação. 

No meu entendimento, esses argumentos não merecem 
prosperar. Quanto à decisão agravada. só na hipótese de 
fundadas dúv1das acerca de sua 8ldstênc:la é que se poderia 
reconhecer tal vicio e o descumprimento ao art. 525, I, do 
CPC. Isto não ocom~u no presente caso, por se tratar de peça 
encartada ao processo principal e cujo teor e autenücidade 
podem ser facilmente oonfirmados até mesmo pela v1a 
eletr6nica. Os próprios requerentes, em sua petiçllo. 
trasladaram o teor da decisão, confirmando a sua existência e 
autenticidade. 

O Mio. Ruy Rosado. na qualidade de Relator no REsp n.• 
248.341-RS, sobre autenticaçJo de cópias extraidas dce ai.Ms. 
assim já se manifestou: 

"( ... ) nenhuma razão de Oldem legal ou prática para que exija 
a autentica <;Ao das cópias extra idas dos autos de açAo em que 
proferida a decisão da qual se agravou. Nao são documentos 
que estao fora dos autos. a eles vindo por Iniciativa das partes, 
mas sim peças já processualizadas, cujos originais estão ao 
alcance do conhecimento do Juiz e das partes, a respeito de 
cujo teor e autenticidade a qualquer momento se pode 
esclarecer. Se dUvida surgir, se lmpugnaçao séria for 
levanJada contra a veracidade ou legitimidade do documento. 
facilmente será superado o Incidente, e somente ai poderia ser 
entAo exigida alguma fonnaUdade para vencer a dUvida. Nooca 
v1, até hoje. qualquer impugnaçao dessa natureza a respeito 
dos documentos que instruem agravos de Instrumento, razão 
pala qual parece desnecessário o cuidado. que &ementa 
acarreta despesas As partes e obriga os tribunais a manter 
vários funçlonários para atender essa formalidade, onerando o 
processo com delongas e custos." 

No mesmo sentido: 

"PROCESSUAL CIVIL • AGRAVO DE INSTRUMENTO • 
AUTENTICAÇÃO DAS PEÇAS - DESNECESSIDADE -
PRECEDENTES • RECURSO PROVIDO." (STJ - REsp 
895.256 • (200610230197-3) • 1.' T. • Rei. Teori Albino 
Zavasdd • DJe 18.12.2008- p. 803). 

Quanto li ausência da C«<ldao de lntlmaçao, vejo tamb6m 
que, nesse caso especifico, nao pode lavar à inadmlsslbiUdade 
do recurso, em virtude de a tempestlvidade revelar-se 
manifesta. Sobre o assunto, trago à c:olaçllo a manifestação do 
Ministro Waldemar Zveiter, da 3.' Turma do STJ. ao atuar 
como Relator no REsp n.• 205.846/ES: 

• ... se o agravo fOi Jntetposto menos de dez dias da prolação 
do ato, exigir cópia· de uma lntlmaçao que nllo ocorreu ou 
certldao para atestar o óbvio, como pressuposto ao seu 
conhecimento, fere o principio da Instrumentalidade das 
formas, Inseto no art. 154 e 244 do Código de Prooesso Civil". 

No caso vettente. a decisão agravada !oi proferida no dia 
03.0-4.2009 e o agravo protocolado no dia 07.0-4.2009, ou &eja, 
a tempesUvldade 6 evidente. Portanto, nAo Nl razoabilidade 
para acolher as argumentações dos requerentes. 

Sobre a decisão propriamente dita. em que pese os 
requerentes terem afirmado que a Betral Veículos Ltda. me 
lnduzlu a emo para decidir da forma que decidi, tais alegações 
não me convenceram. Por isso mesmo, não vejo motlvo para 
reconsldetar total ou parcialmente a dedsAo, conforme 
pleiteado por eles. Até porque, ainda que se reduza o alcance 
do efeito suspensivo da decisão. proibindo apenas que a Betral 
decida sobre a allenaçao ou oneraçao de seus bena imóveis, 
direitos ou 3ções. como sugerlram os requerentes, a medida 
liminar concedida no agra'IO perde não só em conteúdo, mas. 
sobretudo em eficácia, porque Impossibilita que a referida 
empresa administre e decida sobre seus neg6cios. E se. 
porventura, dentro da pauta da assembléia marcada pare o dia 
2• próximo. houver o cometimen10 de algum abuso ou 
ilegalidade. ai sim o Poder Judidárlo poderil ser acionado a 
lntefVIr. Não 6 razoável que. diante de apenas um temor do 
que pode vir a acontecer, imponha-se uma restrlçAo do nlvel 
que foi imposta aos sócios majort!Jirlos, detentores de quaee 
97'/o do capital da sociedade empresária. 

Com esses fundamentos, Indefiro o pedido de reconsideração 
formulado pelos requerentes, que figuram como agravados no 
r&CIXSO acima flC)Igrafado. 

PubllquHe. 

Desembargador CARMO ANTONIO 
Relator 

AGRAVO TIPO: C[VEL 
Prooesso n'. 0000304-29.2009.8.03.0000 
AGRAVANTE: CRISTJANE FIGUEIREDO PEREIRA COELHO 
Advogado: MARCELO PORPINO NUNES • 409AP 
AGRAVANTE: HELOISA HELENA FIGUEIREDO PEREIRA 
AGRAVANTE: JULIANE FIGUEIREDO PEREIRA 
AGRAVANTE: JULIO AUGUSTO FIGUEIREDO PEREIRA 
AGRAVANTE: MARCUS ADOLFO FIGUEIREDO PEREIRA 
AGRAVN5c: BETRAL VEICULOS LTDA. 
Advogado: CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA • 
174AP 
Relator: Desembargador CARMO ANTONIO 
Despacho/Oedsão: HELOISA HELENA AGUEIREDO 
PEREIRA e OUTROS lnterpCiseram agravo regimental contra a 
decisão no agravo instrumental, proferida por esta Relataria, 
que concedeu o efeito suspensivo li decisão que sue.tou os 
efeitos da Assembléia Eldraordlnéria que se realizaria em 
06.04.09. às 11 horas, de Interesse da agravada, proferida pelo 
MM. Juiz da 1. • Vara Civel e de Fazenda Pública da Comarca 
de Maca pá, nos auto& n.• 11.59-4-381220. 
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Após teoerem considerações a respeito da tempestividade do 
recurso, da decisão agravada e do cabimento do agravo 
regimental, destacaram preliminarmente, no que restou 
Intitulado "Oas Razões do Pedido de Reconslderaçllo ou da 
Reforma da Oeclsão Agravada", defeito de representaçao da 
agravada e Impossibilidade de correção. A procuração 
outorgada aos advogados da agravante seria inservlvel para a 
consecuçao dos fins nela mencionados. por ter sido assinada 
por JoAo Maciel Araújo, que nao detém poderes para contratar 
advogados com a cláusula "ad judlüa", o que caracterizaria 
vicio Irremediável. 

Aduzlram preüminarmente também a má formaçao do 
Instrumento, por ausência da certidão de lnHmaçllo da decisão 
agravada e a premente necessidade de revogação do efeito 
suspensivo, ao menos de forma partia!, por ofensa a direito de 
preferência dos agravantes e porque a agravada teria induzido 
o Juizo em erro. 

Refularam a alegação de ausênda do Interessa de agir 
argulda pala agravada, no agravo de Instrumento, 
argumentando que, por ocasiao da réplica, os agravantes 
afirmaram apenas que a data a ser levada em conta para 
lncld~ dos juros em mora quanto à apuração dos haveres 
sociais é 13.07.07, não signifteando que a retirada dos 
primeiros sucedeu em tal ocasião. Ressaltaram, Inclusive, que 
não hâ retirada unilateral e abrupta de uma sociedade. 
devendo esta ser deliberada judicialmente. 

Sustentaram não haver possibilidade da ocorrência de 
"perlculum In mora· Inverso em caso de subsistirem os efeitos 
da dec:Jsão de 1.• grau, esclarecendo que eles é que podam 
&Ofrw dano, no que tange â escorrelta realizaçllo de seu direito 
80 cabo da açfo de dissoluçllo. caso não venha a ser obstada 
a realizaçao da Assembléia Extraordlnárta. 

Em seguida, esclareceram que o s6do fundador da Betral 
Velculos, o lalecldo Sr. Otadano Bento Pereira, juntamente 
com sua esposa Sra. Jrene Pinto Pereira, fizeram uma doaçllo 
em vida para os autores Cristiane Figueitedo Peteira Coelho, 
Juliane Agualredo Pereins, Júlio Augus1o Figueiredo Pereira e 
Man;us Adolfo Flgueiredo Pereira, por Intermédio de contrato 
particular celebrado entre os sócios da empresa, conforme os 
ditames da lei. Após, reiteraram a sua condlçao de sócios da 
agravada, eis que ainda não tiveram dectetada a dlssoluçllo 
parcial judlçlalmente, ratificando assim a arbitrariedade da 
reatlzaçllo da Assembléia Extraordinária. 

SegWldo essa linha de raciocinlo, apontaram para a ofensa 
80 seu direito de preferência, quando cedidas e transferidas as 
quolas que detinham os sócios Otaciano Pereira Júnior, Ulia 
Ruth Pinto Pereira. Maria lnet1ne Pinto Pereira, Lúcia Thereza 
Pereira Gamachl e José Arcángefo Pinto Pereira à em presa 
Átr1a Empreendimentos S/S Ltda. 

Sobre a alegada fumaça do bom direito, encararam-na como 
uma afirmaçao de verdadeira afronta ao Judiciário, pois se os 
ora agravantes propuseram açllo de dlssotuçao judicial da 
agravada, não poderia esta querer adiantar-se ao Judiciário. 

Em razAo do 6llp0Sto, roq""""""' reconslderaçlo total da 
declsllo, com o nto de revogar o efeito suspensivo concedido. 
Alternativamente, pleitearam que aeja exercido o juizo de 
retratação em caráter parcial, para o fim de sustar a eficá<:Ja de 
todo e qualquer ato que implique em Uegal Jnovaçao no estado 
de fato dQs bens, direitos e ações envolvidos no ~tígio, 
especialmente quanto à composição das aociedades 
comerciais de que fazem parte autores e réus. assim como de 
suas coligadas. • 

Em caso de entendimento conlrárlo, requereram a 
apresentaçao do feito em mesa. para que seja conhecido e 
provido o agravo regimental e conseqüentemente reformada a 
decisao agravada. 

~ o relatóllo. Decido. 

A reforma Introduzida pela Lei n. • 11.18712005 teve como fim 
preclpuo acalerar a prestação jurtsdldonal. Dar a razlo de o 
parágrafo único do ert 527 do CPC, estabelecer que a decisão 
liminar, proferida nos casos dos Incisos 11 e 111 do "capur desse 
alUgo, somente 6 passível de reforma no momento do 
julgamento do agravo, salvo se o pr6pr1o Relator vier a 
reconslderil-la. Significa dizer que. da decisão que converte 
em retido o agravo de inslnmento, ou concede ou nega pedido 
de efeito suspensivo em agravo, não cabe recurso algum. 

A doutrina tem tr1lhado nesse senHdo, consoante se vê a 
seguir: 

"Alterando proll.rldamente a redaçllo deste parágrafo único. 
com o Intuito da extirpar do sistema os mais graves defeitos do 
regime anterior que eram a lnduvidosa reconibilidade da 
decJsâo que convettesse o agravo de Instrumento em reHdo 
(Inciso 11) e a di&QJ\ivel recorribilidade da que atribulsse ou 
negasse etato suspensivo ou auvo 80 agravo inter-90sto 
(lncl&o 111), surge a Lei n. 11.187/2005, para estabelecer que 
elas somente &Ao passlvels "de reforma no momento do 
Julgamento do agra-vo, salvo se o próprio relator a 
reconsiderar' . Malgrado a imperfelçllo do dispositivo, a sua 
normaUvldade nuclear é facilmente percebida: contra tais 
decisões liminares não cabe mais Impugnação v1a recurso. 
Obsetw-ae, ne6Se diapasão e para não ficar nenhuma 
dUvida, que se ·a decisão li-minar ( ... ) somente é passlvel de 
reforma no momento do julgamento do agravo·, é porque só o 
próprio julgamento pode reform~. não ca-bendo, por 
conseqüência, nenhuma outra forma de ataque i liminar, 
oondusão que é reforçada pela clrcunslàncla de a parte final 
do texto sob anállae afirmar categoricamente: 'salvo se o 
próprio relator a recon-siderar". Ora, ae as decisões liminares 
previstas nos Incisos 11 e 111 s6 po-dem ser reformadas no 
julgamento do agravo ou, então. por reconside-façlio do 
relator, 6 porque contra tais decisões não se admite qualquet 
modalidade reanal. mas apenas o pedido de reconsideração. 
Além dis-so, não podemos deixar de dar atençao ao fato de 
que a parte final do in-ciso 11, des~e art 527. foi 
propositalmente alterada e dela subtraida a pre-visão de 
reconibilldade; a cláusula de encem1mento do texto anterior 
("[ ... ) cabendo agravo dessa decisão 80 órgão colegiado 
competente") slmplesmenle não &l<iste mais! Por IOdos esses 
motivos, não hé que se duvidar de que o presente par.igrafo 
Unioo faz ~,_. o agravo In-temo contra a decisao que 
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converta, e também conú'a a que nao conver-te, o agravo de 
Instrumento em retido e contra aquela outra que atribui ou 
nega efeito suspensivo ou ativo ao egn1vo." (MACHADO, 
AntOnio Cláudio da Costa. Código de Processo CMI 
lnletpretado, 8.• ed., São Paulo: Maneie, 2009, p. 6791880). 

t verdade que, mesmo após o advento da Lei n.• 
11.18712005, este Tribunal chegou a admitir o agravo 
regimental contra decisão dessa naWreza, por analogia ao 
disposto no art. 39 da Lei n.• 8.038190, fundando-se no 
principio da ootegialidade dos lrlbunals. Retro-me ao Agravo 
n.• 206712007, de relatorla do I. Desembargador Edlnardo 
Souza, que recebeu a seguinte ementa: 

'PROCESSUAL CIVIL - AGAAVO REGIMENTAL -
ADMISSIBILIDADE • PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE - LEI 
N• 8.038190 - ANALOGIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO • 1· De par com o entendimento adotado pelo 
Superior Tribunal de JusUça. é cabível agravo regimental 
contra dedsao monoetáUca do relator, que Indefere ou defere 
pedido de efeito suspensivo, por analogia ao disposto no art. 
39, da Lei n• 8.038190 e em homenagem 110 princípio da 
colegialidade dos tribunais. 2- Se a agravante nao faz parte da 
relação jurldlca matenal, e se Inexistem motivos de ordem 
legal que assim imponha, não h.â que se falar em Integração ~ 
tlde na qualidade de litisconsórcio passivo necess<\rio,a teor do 
disposto no art. 47, do CPC. 3- Agravo Nao provido." (TJAP • 
A~g206707 - (12502) • Rei. Oes. Edinardo Souza • j. 
27.05.2008. p. 26). 

Contudo, após a edição da Súmula Voncutante n.• 10 do 
Supremo Tribooal Federal, esta Corte mudou o seu 
entendimento, não conheoendo o Agravo Regimental n.• 
215112008, de Relatorla também do I. Desembargador 
Edinardo Souza, cui<> voto condutor trilhou nesse sentido. 
Confira-se a ementa: 

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DECISÃO 
QUE CONVERTE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. 
NÃO CABIMENTO DO REGIMENTAL • INTELI~NCIA DO 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 527 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL 1) Contra decisão do relator, que converte 
o agravo de Instrumento em relido não cabe agravo 
regimental, conforme textualmente prevê o parágrafo único do 
artigo 527 do Código de Processo CMI, cuja previsac> expressa 
da lei, não pode ser afastada por O<gao fracionário do Tribunal. 
lnteUgênda do enunciado da Súmua Vonculante n• 1 O do 
Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo Regimental nao 
conhecido.' (AgReg n.• 2151 - Acordão n.• 12.715- Rei. Oes. 
Edinardo Souza, j. 01.07.2008). 

A exemplo do que tem aoontecido neste Tribunal, outros 
tribunais têm obServado o que rBStou estabelecido pelo 
legislador ordinario, conforme se destaca a seguir: 

"PROCESSUAL CIVIL • AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA VETADA -
SOBRESTAMENTO DE SENTENÇA - 1- Não cabe agravo 
regimental contra dedsao do relator que aprecia pedido de 
efeito suspensivo em agravo de Instrumento (Reg. Interno, art. 
293. § 1• e CPC, art. 527, par.lgrafo único). 2- Agravo 
regimental nao oonhecldo.' (TRF 1• R. - AgRg-AI 
2004.01.00.041563-6/0F • 2.• T • Rei." Maria Isabel Gallotti 
Rodrigues - OJe 19.01 .2009 • p. 159). 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- DECISÃO QUE 
APRECIA PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 
SUSPENSIVO AO AGRAVO • RECURSO • PENHORA 'ON 
UNE' -ARTIGOS 655 E 655-A DO CPC- 1- A parUr da novel 
redação do par.lgrafo único, do art. 527, do CPC, dada pela Lei 
n• 11 .187/2005, nao cabe recurso da decisão que aprecia o 
pedido de atribuição de afeito suspensivo ao I1ICUtSO de agravo 
de instrumento. ( ... )' (TRF 2.• R. • AG 2008.02.01.012672-2-
s.• T.Esp . • Rei. Sergio Schwaitzer • OJe 21.01.2009- p. 49). 

'PROCESSUAL CIVIL • AGRAVO DE INSTRUMENTO 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL • 
DECISÃO IRRECORRIVEL • EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA FAZENDA PúBLICA, NOS 
EMBARGOS À EXECUÇÃO· EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO 
• PARTES CONTROVERTIDA E INCONTROVERSA • 1· Néo 
cabe r8QJrso contra a decisao que defere ou indefere pedido 
de antedpa~o da tutela rec::ursal, proferida pelo relator em 
seda de agravo de Instrumento (Código de Processo Civil, art. 
527, parágrafo único)." (TRF 3." R. - AI 2007.03.00.093201~ 
(314148). 2.• T.- Rei. Nelton dos Santos - OJe 22.01.2009 - p, 
390). 

'AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONVERSÃO EM AGAAVO RETIDO • LEI 11.18712005 • 
NÃO-CONHECIMENTO - Não é admissivel o agravo 
regimental da decisao que converte o agravo de Instrumento 
para a forma reUda, conforme dispõe o parágrafo úrko do art. 
527 do Código de Processo Civil.' (T JGO - Ag 60455-11180 -
2.• C.Civ. - Rei. Oes. Zacarias Neves C081ho - OJe 
01 .07.2008~ 

'AGRAVO REGIMENTAL - cONVERSÃO DO AGAAVO DE 
INSTRUMENTO EM AGRAVO RETIDO • ART. 527, 
PARÁGRAFO ÚNICO, 00 CPC - IRRECORRIBILIOAOE - Da 
decisão que converte em retido o agravo de instrumento (art. 
527, 11, do CPC) nAo cabe reCLWliO, sendo somente passlvel de 
retrata~o pelo relator ou de reforma quando do jul93menlo do 
rerurso (art. 527, parágrafo único, do CPC). Reapreciaçâo, 
mesmo assim, dos argumentos alinhados pelo agravante, com 
manutenção da decisão hostilizada. Doutrina e precedentes 
desta Corte colacionados. SEGUIMENTO DO AGRAVO 
REGIMENTAL NEGADO.' (TJRS - AGR 02191187 • 
(70022534192). Porto Alegre · 3.• C. Clv. ·Rei. Juiz Nelson 
Antônio Monteiro Pacheco • j. 10.01 .2008). 

'AGRAVO REGIMENTAL· AGRAVO DE NSTRUMENTO • 
EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONCESSÃO - NÃO 
CABIMENTO DO REGIMENTAL • INTELIGI!NCIA DO 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 527 DO CÓOIGO DE 
PROCESSO CIVIL. NA REDAÇÃO DA LEI 11.187, DE 
19.10.05 E DO ARTIGO 247, § 3°, DO REGIMENTO INTERNO 
DESTA CORTE, ESTE NA REDAÇÃO OA RESOLUÇÃO 
02/2002 - HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ARTIGO 
557, § 1", DO CPC - AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
CONHECIDO PEDIDO DE RECONSIDE.~ÇÃO . 

( DIÁRIO OFICIAL) 

INDEFERIDO- 1. Contra decisão liminar do relator, concessiva 
ou denegatória de efeito suspensivo. li dedsao Impugnada por 
agravo de lnstrumeniD, não cabe agravo regimental, conforme 
textualmente prev6em o parágrafo único do artigO 527 do 
Código de Processo Civil, na reda~o que lhe deu a Lei 
11.187, de 19.10.05, e o § 3° do ertigo 247 do RITJPR. 
RECURSO NÃO CONHECIDO." (TJPR - AG 0373068-1/01 
Ponta Grossa- 1.• C. Clv. ·Rei. Oes. Ruy Francisco Thomaz 
j, 2~ .10.2006). 

No caso, os agravantes se Insurgiram contra a decisão deste 
Relator. que concedeu efeito suspensivo 11 declsAo 
inlenocut6rla do Juizo de primeiro grau, nos autos da ação de 
dlssoluçAo parcial de sociedade (Processo n.• 
0011594-38.2009.8.03.0001), valendo-se do agravo 
regimental. Contudo, requereram, na hipótese do não 
cabimento deste rBQJrso, que a matéria nele versada fosse 
examinada na forma de pedido de reconsideração. 

Assim, com base nos fundamentos expandidos, e por 
considerar manifestamente lnadmisslvel. na hipótese, o agravo 
regimental, recebo-o como pedido de retratação, 
manifestando-me sobre os argumentos esposados pelos 
agravantes. de fonna sucinta e objetivamente. 

O juizo de retratação ou reconsldera~o consiste na 
possib~idade de o magistrado que proferiu o ato judicial 
reexamlnll-lo, reformando-o, Invalidando-o, ou mantendo-o. 

No agravo retido já havia (e continua havendo) possibilidade 
expressa nesse sentido (art 523, § 2.0, do CPC), e, agora, no 
art. 527, parágrafo único, ao dispor que: ' A decisao liminar, 
proferida nos casos dos incisos 11 e 111 do 'capuf deste artigo, 
somente é passível de reforma no momento do )ul93mento do 
agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.' (Reda~o 
dada pela Lei n."11 .187/2005. 

Conforma relatado, os requerentes apontaram dois vldos que 
teriam sido comaUdos pela Beiral Veículos Lida., quando da 
interposiçAo do agravo: um lioado à representação, o outro à 
oortidão de intimação. No primeiro caso, argumentaram ter 
havido defeito de representação ~ referida empresa em juizo, 
em virtude de O Sr. JoiO Madel Araújo nao deter poderes para 
contratar advo9ados com a dáusula 'ad judida'. No segundo, 
porque o advogado da parte contraria nao teria juntado aos 
auto& do agravo a certõdao de intimação da dadsAo recon1da. 

QuaniD à im~gularklade de representa~o. a rigor, por força do 
que dl&pOe o Código Civil (art. 653), a procuraçAo é o 
lnstrumeniD do mandato, que pode ser 'ad negotia', visando a 
pr.ltica de atos nAo processuais, 'ad juditia', se outorga 
poderes sobre direitos ptOOBSSuals, ou 'ad judltia et extra' , se 
abrange ambas as flnarldades (MACHADO, AntOnio Cláudio da 
Costa. Código Civil Interpretado, 2008, p. 481). A princípio, 
pelo que se pOde ver1ftcar doe termos do docúmento de ft. 12, 
a procuração perece ser 'ad negotie'. 

Contudo, como ae sabe. a lrreguarldade de representação, 
como matéria de defesa, tem natureza de ob)eçAo dilatória. 
Oeste modo. a exúnçAo do PfOC8S50 nAo pode ser decretada 
sem antes se conceder à parte a oportunidade de sanar tal 
vicio. t: o que se extrai de parte final do art. I 3 do CPC. O 
Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria, assim Já se 
manifestou: 

'PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPEOAL. AUSI!NCIA 
DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO 
RECURSO DE APELAÇÃO. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO 
PROCESSUAL. INCID~NCIA DO ART. 13 DO CPC. 
POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. 
t: unrssona a jurisprudU'Icia desta Corte no sentido de que o 
magistrlldo, nas lnstandas ordinárias, deve intimar a parte 
Interessada pera regularizar eventuais talhas na ~~o 
proce5Suei, conforme dispõe o art. 13 do Código de Processo 
Clvtl. 2. Recurso especial provido.' (REsp 984232/RJ - Rei. 
Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO 
00 TRF 1.• RegliO) • Segunda Turma • j. 18.03.2008 - publ. 
OJe em 04.04.2008). 

'Processual civil. /tfpvo no agravo de instrumento. Apela~o. 
lrregoJarklade na representa~o pro<:e68ual. Prazo para sanar 
defeito. POSSibilidade. - Está assentado na juflsprudéncla deata 
Trllooal que a regra estabelecida no art. 13 do CPC incide no 
primeiro e aegundo 9f8US de )l.wtsdiçiO, sendo v141vel a 
conoessao de prazo para que seja Ynado o deteilo na 
representac;Ao processual. Negado provimento 110 agravo no 
agravo da instrumento.' (ST J - AgRg no AQ 1028437fTO - Rei. 
Ministra NANCY ANORIGHI • Teroaira Tunna • j. 05.08.2008-
publ. OJe em 22.08.2008). 

Nesse sentido, como ainda terei de examinar os autos do 
agravo de instrumento, depois das informações a serem 
prestadas pelo Juiz da causa e da juntada da contramin~ da 
parte agravada, terei oportunidade para melhor avaliar a 
s~o e tcmar a providéncia que melhor se adéque ao caso. 

Quanto à ausência da cartldAo da InUmação da decisiO 
agravada, a resposta que dou SObre esse questionamento é a 
mesma que já dei ao pedido de reconsideração teito nos autos 
do agravo n.• 000030~.2009.8.03.0000. Isto porque, nesse 
caso especlfioo, a sua aus~ não pode levar 11 
Inadmissibilidade do rea.no, em virtude da a tempestividade 
revelar-se marOfesta. Sobre o assunto, trago à colação a 
man~estaçAo do Ministro Waldemar Zveiler, da 3." Turma do 
ST J, Relator no REsp n.• 205.846/ES: 

• ... se o agavo foi lntarposlo menos de dez dias da prolação 
do ato, exigir cópia de t.ma intimação que nao ocooeu ou 
certidlo para atestar o 6bvio, oomo pressuposto .o seu 
oonhecimeniD, lere o principio da lnatrumentalidade das 
formas. tneerto no art. 154 e 244 do Código de Processo CMI'. 

No caso vertente. a dedsAo agravada rol proferida No dia 
06.04.2009 e o agravo protocolado no dia 07.04.2009, ou seja, 
a tempestividade 6 evidente. PortllnlO, nao hi razGabilidade 
pera acolher as argumenlaçiles dos requerentes. 
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sodal representado pela maioria dos sócios (96, 98%), conduí 
que a assembléia extraordinária que seria realizada, em 06 do 
corrente mês, nao frustraria o processo judicial de dissolução 
de sociedade. Até porque a ação nesse sentido teria sido 
movida pelos agravados, s6cios minoritários, de:entores de 
apenas 3,02% do capital. Afinal. assim como não se dissolve, 
a pedido da minoria, contra a vontade da maioria, uma 
sociedade por quotas de responsabilidade limitada contratada 
por tempo Indeterminado (RT 2921218), não se poderia 
restringir a vontade dessa maioria, Impedindo a realizaçl!o da 
assembléia. 

No entanto, reexaminado os autos de forma mais percuclente, 
pude verificar que a sltuaçao é mais complexa do que parecia 
ser. Isto porque, além da dissolu~o da sociedade, ato de 
interesse dos sócios minoritários que nao encontra resistência 
dos majorllários, eJClste uma pretensilo de haveres 
manifestamente reslstida por parte dos sócios majoritários. 
Pretensao esta que, para ser apurada e equaclonada, pode 
exigir el<811le de inventário, bem como de contrato de doação, 
Instrumentos que dispõe. sobre direitos dos sócios minoritários. 

Note-se que o Edital de Convocação da Assembléia 
Extraordlnárla prevista para ser realizada no dia 24.04.2009 
tem como pauta o seguinte: 

• ... promover a a~eracao contratual com a constituição da 
Filial n.• 01; Filial n.• 02; alleraçAo da atividade principal da 
empresa; Inclusão da aâvidade de exportação de produtos; 
transforma~o do valor da quota de R$ 1.000,00 (hum mil 
reais) pare R$ 1,00 (hum real) sem a~erar o Capital Social, 
apenas alterando o numero de quotas; alteração do quadro 
societárlo, com a lndusiO da empresa Alria Empreendimentos 
S/S Ltda; retirada de sócios; integralização de quotas de 
sódos (as) retirantes; balanço especial; e disponibilidade de 
bens para garantia de créditos dos s6dos retirantes.· 

Do elenco dos assuntos estabelecidos na pauta da referida 
assembléia extraordinária. o que pode causar algum prejulzo 
aos sócios minoritários, no meu entendimento, é a alteração 
do quadro socletArlo, com a lnclusao da empresa Atrla 
Empreendimentos S/S Ltda. Ainda que nao seja posslvel se 
detectar prejulzo manifesto. pelo menos se pode Inferir que, 
entre os assuntos da pauta, a lndusAo da refenda empresa é 
que os s6cios mlnor1tàr1os mais rejeitam. Dai a resistência 
deles em não assinar o termo de alteração contratual que tem 
esse objetivo, conforme se pode ver dos vários pedidos de 
prooogação de prazo feitos pela Beiral ~ Fiai Automóveis S/A 
(fts. 1521155). 

Dessa análise, ainda preliminar, vejo que a alteraç4o 
contratual de comtltulção de ftllais e substltul~o da atividade 
prindpal da empresa, bem como a inclusão de exportação de 
produtos, não podem prejudicar os agravantes. Também nao 
percebo prejulzo na transfonna~o do valor da quota de R$ 
1.000,00 (um mi reais) para R$ 1,00 (um real), porquanto está 
ressalvado na convocação que Isso se fará ·sem alterar o 
capital soda!, apenas alterando o número de quotas', Quanto 
aos demais itens da pau1a, conslstantes na ' retirada de sócios; 
Integralização de quotas de sócios retirantes; balanço especial; 
e disponibilidade de bens para garanUa de créditos dos sócios 
retirantes', estes mesmos é que nao causam prejulzo algum, 
por objelivarem atender o pleito dos agravados, que decidiram 
não mais fà'zer parte da sociedade. 

Destarte, nao h.â necessidade de Impedir a realiza~o da 
referida assembléia, mas vou reconsiderar, em parte, a 
dadslo liminar que proferi no agravo de instrumento, 
atendendo parcialmente o pedido alternativo dos requerentes, 
apenas no sentido de vetar, até o julgamento definitivo desse 
recurso, a diSGUSSào e deliberação sobre a 'allera~o do 
quadro sodelárlo, com a Inclusão da empresa Atria 
Empreendimentos S/S Lida.' 

Esclareço que, como a declsiO do agravo ocorrerá em data 
próxima, nenhum prejuizo Irreparável ou de diflcil reparação 
advfra à Agravante. Mesmo porque, até o julgamento dos dois 
recursos pelo órgAo colegiado, a agravante poderá livremente 
exercer todas as atividades de gestão e desenvolvimento das 
atividades empresariais, )â que garantidas pelas decisões por 
mim profendas nos Agravos, prooessos n"s. 
0000304-29.2009.8.03.0000 e 0000303-44.2009.8.03.0000. 
Oemal&. como ressalvou a requerida ~ ft. 7, ·a rusao de parte 
dos quotistas, que se reuniram para oonstllulr uma pessoa 
juridica a lhes repr8681ltar ( ... ) tem prazo determinado pela 
Mon~ora FIAT a Ingressar no Quadro Social, o qual se 
encerra em maio ( ... )", A&alm, como até maio a matéria será 
colocada em Julgamento perante o colegiado, flca reforçada a 
minha afirmativa de inexistência de prejulzo Irreparável ou de 
difícil reparação. 

Diante do exposto, reconsidero a declsao proferida no agravo 
de Instrumento, at811dendo parcialmente o pedido alternativo 
dos requerentes, apenas no sanUdo de vetar, até o JUlgamento 

definitivo deste recurso, a ·discussão e delibera~o. na 
Assembléia marcada para o dia 24.04.2009, ~ 1\h, sobre a 
alleraçao do quadro societário, com a inclusao da empresa 
Atria Empreen<fomentos S/S ltda. 

P.R. I. 

Desembargador CARMO ANTONIO 
Relator 

RECURSO EXTRAOROINARIO TIPO: CIVEL 
Prooes&o n•. 0000771-42.2008.8.03.0000 
RECORRENTE: ESTADO 00 AMAPA 
Advogado: FABIO RODRIGUES DE CARVALHO -17182CE 
RECORRIDO: ROBERTO DA SILVA CARDOSO LIMA 
Advogado: TIAGO STAUOT WAGINER - 123-4MP 
Relatot: Oesembatgador GILBERTO PINHEIRO 
Oespecho/Oeclslo: M recorrido, para, querendo, oferecer 
contra-razões 110 recurso extraordlnâr1o, no prazo legal. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Sobre • dedsAo propriamente dita, re<:orô&-ae que naquela Relator 
oporllrilade, depois de um juizo bastante sumllr1o que ftz, e 
principalmente levando em considera~ ....!....!!lrça do capital_ RECURSO ESPECIAL TIPO: CIVEL 



Maca á 28.04.2009 

Processo n•. 0000787·93.2008.8.D3.0000 
RECORRENTE: ESTADO 00 APMPA 
Advogado: GUILHERME CARVALHO E SOUSA· 1484BAP 
RECORRIOO: JOAB COSTA DE MORAES 
Advogado: TIAGO STAUDT WAGNER· 1234MP 
Relator. Desembargador 00GLAS EVANGEUSTA 
Oespacho/DeclsAo: AIJ reconido. para, querendo, oferecer 
contra-razões ao recurso especial, no prazo legal. 

Dasembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

TRIBUtW. DE JUST1ÇA.24~ de bfll . 

(a) CLACY MARIA O OUZA PAJVA 

Ch de Socrow<W 

~ARA ÚNICA 

RECURSO ESPECIAL NA .APELAÇÃO CÍVEL 
Processo n•. 000058&-5&.2008.8.03.0000 
RECORRENTE: ESTADO DO MlAPA 
Advogado: SINYA SIMONE GURGEL JUAREZ- 53SAP 
RECORRENTE: BRANDALEX LOPES MOY 
Advogado: TIAGO STAUDT WAGNER. 1234MP 
RECORRIDO: BRANDALEX LOPES MOY 
Advogado: TIAGO STAUDT WAGNER - 1234MP 
RECORRIDO: ESTADO DO AN.APÁ 
Advogado: SINYA SIMONE GURGEL JUAREZ- 535AP 
Relator: Desembargador DÔGLAS EVANGELISTA 

Despacho 

"Aos recorridos, para, querendo, apresentarem 
contra-razões aos recursos especiais, no prazo legal. 

Macapá/AP, 24104109. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO" 
' Vice-Presidente do T JAP 

RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO 
Processo n•. 0000077-39.2009.8.03.0000 
RECORRENTE: GERALDO MAGELA GUERRA 
Advogado: JEAN ROBERTO DA SILVA HOUAT. 361AP 
RECORRIDO: ECOMETALS MAGAHES 00 AN.APA LTDA· 
ECOMETALS LIMITED 
Advogado: JOÃO AMÉRICO NUNES DINIZ -194AP 
Responsável: ALTO TOCANTINS L TOA 
Relator: Desembargador MÁRIO GURTYEV 

Despacho 

" AD recorrido, para, querendo, ofertar contra
razões ao recurso especial, no prazo legal. 

Macapá/AP, 14104/09 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO" 
Vice-Presidente do T JAP 

RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO C!VEL 
ProceS~o n• . 0001147-28.2008.8.03.0000 
RECORRENTE: T. DAS D. B. T. 
RECORRENTE: N. M. N. B. 
RECORRENTE: J. N. Q. B. 
RECORRENTE: M. Q. B. 
RECORRENTE: J. E. P. 
Advogado: CÍCERO BORGES BORDALO -18MP ' 
RECORRIDO: C. M. Q . 
Advogado: VERA DE JESUS PINHEIRO. 6SAP 
Responsável: ROSAURA DOS ANJOS BRAGA MARINHO 
DOS REIS 
Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO 

Despacho 

"À recorrida, P"la, quãrendo. oferecer contra
razões ao recurso especiaó, no prazo legal. 

Macapá, 23/04109 

CÂMARA ÚNICA 

ATA DA 688' SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 
CATORZE DE ABRIL DE DOIS MIL E NOVE. 

As oito horas e dezoito minutos, presentes os 
Excelentissimos Senhores Oesembargadoru GILBERTO 
PINHEIRO (Pntaldante), MELLO CASTRO, MÁRIO 
GURTYEV, LUIZ CARLOS, CARMO ANTONIO, EDINARDO 
SOUZA e RAIMUNDO VALES. Procuradora • de Justiça Ora. 
RAIMUNDA CLARA BANHA PtCAHÇO. Feita a leitura da Ala 
da última Sessão ordinária. a qual foi aprovada por 
unanimidade, toram jugados os seguintes processos: 

RECURSOS EM SENTIDO ESIRJTO 

!!•, 517/08 • Número Únleo da JusUça • 0000287· 
27.2008.8.03.0008 - Origem: vara única da Comarca de 
TartarugaiZinho - Recorrente: Minlstétio Público do Estado do 
Amapá - Reconído: lran Santana C8bral • Advogado: Dr. 
Carlos Augusto Pereira Ji.vliOr - Relator: Desembargador Luiz 
Caflos 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~l~ " A Clmara Únlc:l do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanlmldackl, conhaC9U do 
nocur•o e, no mirlto, pelo mesmo quorum, negou-lhe 
provimento nos tonnoa do voto pror.rido pelo eminente 
nt/IIÚ)(." 

~/.Ol · Número Único da Justiça • 0001052· 
~5.2008.8.03.0000 • Origem: Vara Única da Comarca de 
TartarugalzJnho - Recorrente: Ministério Público do Estado do 
Amapá - Recon1do: Jozlnei Santos da Silva - Advogado: Dr. 
Carios Augusto Pereira Jún!or • Relator: Desembargador LuiZ 
canos 

~ " A CJmara Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapi, por unanlmld~. conheceu do 
recurso e, no m6rtto, pelo mesmo quorum, ~ou-lhe 
provimento nos tennos do voto proferido pelo eminente 
relator.• 

I!C..J~ • Número Único da Justiça - 0000479-
57.2008.8.03.0000 - Origem: Vara do Tribunal do Juri da 
Comarca de Macapá - Recorrente: 11Ainlslér1o Público do 
Eslado do Amapá - <Recorrido: Aldad doe Reis Silva -
Advogado: Dr. L.ucivaldo Nasdmento da Costa (Defensor 
Público) · Relator: Oesembafgador Wz Car1os 

~·~ " A Clmara Única do EgNglo Tribunal de Juatlça 
do Eatado do Amapá, por unanimidade, con~ do 
reeul'$o a, no mérito, pelo mesmo quorum, deu-lhe 
provimento nos termos do voto pror.rido pelo eminente 
relator.• 

APELACÕE~.CRJ~ 

Número Único da Justiça - 003131&-29.2007.8.03.0001 • 
Origem: 1" Vara Criminal da Comarca de Macapá -Apelante: 
Gelson Trindade de Almeida - Advogado: Dr. Roberto Sávio 
Guedes Ferreira (Defensor Público) - Apelado: Ministério 
Público do Estado do Amapá - Relator: Desembargador Mário 
G!ltyev - Revisor: Desembargador Gilberto Pinheiro. 

QJ.çlp_2.;. "A~- Única do"EgNglo Tribunal de Juatlç1 
do Estado do Amapé, por unanimidade, conheceu do 
reeureo e, no m6rito, !*O meamo quorum, negou-lhe 
provimento nos tennoe do voto pror.ndo pelo eminente 
relator.•• 

~ .2.U2/.QI_- Numero Único d1 Juatlça • 0000415-
54.2008.8.03.0000 - Origem: vara do Tribunal do Jür1 da 
Comarca de Macapá - Apelante: Mlnlslerlo Público do E&tado 
do Amapá • Apelado: Jad Monteiro da Silva - Advogado: 
Mauricio .da Silva Peteira • Relator. DeSembargador Luiz 
carJos • Revisor: Desembargador Carmo Antonio 

~ "A CJmara Únlc:~~ do Egrégio Tribunill da Juatlçl 
do Estado do Am1pá, por unanimidade, conheceu do 
recureo e, no m6rlto, pot maioria negou-lhe provimento 
noe termo• dos votos proferidos. O d. Repr-ntante do 

Mlnlet6rio PóbUeo, rallfleendo o pentear aeostldo oa autos, 
opinou, em plenário, pelo lmproYimento." 

N". 2.1104/08 • Numero Único ela Jusllça - 000071&-
61.2008.8.03.0000 • Origem: 1" vara Criminal da Comarca de 

• Santana • Apelante: AnaHide Nunes VIana • Advogado: Dr. • 
Clcero Borges Borda/o Júnior • Apelado: Amiraldo Guedes 
Bousse - Advogado: Dr. Mauricio Pen!ira • Relator. 
Desembargador OOglas Evangelista - Revisor: Desembargador 
Mário Gurtyev 

~"Retirado de paut1 a pedido do vogill." 

REMESSA EX OFFICIO 

~:zlQI • Número Únieo da Justiç1 - 0000523-
78.2008.8.03.0000 - Origem: 1' Vard Clvel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Maeap4 - Remetente: Juizo de Direito 
da t• Vara Clvel e de FazeM& Pública da Comarca de Maca pá 
- Parte Autora: Ivo de Jesus Silva Pimentel - Advogada: Ora. 
FraçoiSe Helena Rodrigues de otiveira (Defensora Pública) -
Parte Ré: D!retor Presidente da Empresa Municipal de 
Transportes Urbano& de Maeapá - EMTU -Advogado: Or. Alex 
Sampaio do Nascimento - Relator. Desembargador Edinardo 
Souza 

~ "ReUrado de paute a pedido do Re/IIÚ)(. • 

H". 559/08 - Nómero Único da Justiça - 0000715-
26.2008.8.03.0000 - Origem: 'hra Única da Comarca de 
Amapá - Remetente: Juizo do Direito da vara Única da 
Comarca de Amapá - Parte Autora: Ministério Público do 
Estado do Amapá - Parte Ré: Munidpio de Amapá e André 
Ferreira Barata e outros (20) - Advogados: Dr. José Roberto 
Nunes; Or. Joao Ferreira dos Santos; Defensor Público • 
Relator: Desembargador Edlnarao Souza 

~ " Retirado de pauta a pedido do Relator." 

APELACÀQ CÍVEL E REMESSA EX OFFIC!O 

Número Únleo da Justiça - 0000280-11 .1998.8.03.0001 
Origem: 1" Vara Clvel e de Fazenda Públlea da Comarca de 
Macapa - Apelante: Estado do Amapá - Advogado: Dr. 
Francisco das Chagas Ferreira Feljó - Apelado: Osvaldo da 
Silva Barbosa • Advogada: Kelli Ame Araújo Silva - Relator: 
Desembargador M<lrlo Gurtyev 

~"A Clmare única do Egrégio Tribunal de Juatlça 
do Eatado do Amap41, por unanimidade, nlo conheceu do 
rKUI'$0 volunt6rio a conheceu da Rem...., no mérito, pelo 
mesmo quorum, negou-lhe provimento nos tenmoa do voto 
proferido pelo eminente rwlator." 

APELACÕES ClvE!i 

Número Único da Juatlça - 0000-435-11 .2008.8.03.0009 -
Origem: vara Única da Comarca de Oiapoque - Apelante: 
Ministério Público do Estado do Amapá - ApeladoS: lzalas 
Ferreira da Costa e Cleonlce Pereira Lobato - Advogado: Dr. 
Adolpho Eugenio do Oliveira Nety F~ho (Oel_,sor PúbNco) -
Relator: Desembargador MMio Gurtyev - Revisor: 
Desembargador Gilberto Pinheiro. 

~ "A Clmara Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Ettado do Amapi, pot unanimidade, conheeeu do 
recurso e, no mérito. D8lo mnmo ouorum. deu-lhe 
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provimento noa tennos do voto proferido pelo eminente 
relator.u 

Número Único da Ju&tlça - 00001133-37.2008.8.03.0000 -
Origem: 1' Vara Clvel e de Fazenda Públk:a da Comarca de 
Macapá -Apelantes: Pontes le~e Lida e Munk:lplo de Maeap4 
- Advogados: Ora. KBMya AbraAo Monassa de Aknelda e Dr. 
José Henrique de Mendonça O!as - Apelados: Município de 

. Macapá e Pontes Leite Lida - Advogados: Or. José Henrique 
de Mendonça D!as e Ora. Kennya Abraão Monassa - Relator. 
Desembargador Carmo AntOnio - Revisor. Desembargador 
Edinardo Souza. 

~"A CJmara Únlea do Egoiglo Tribunal de Justiça 

do Estado do Amapá. por unanimidade, conheceu dos 
recursos e, no minto, pelo mesmo quorum, negou-lhes 
provimento nos tennos do voto prot.rido pelo eminente 
relator." 

Número Único da Justiça - 0002112-13.2002.8.03.0001 -
Origem: 4• Vara Clvel e de Fazenda Públlea da Comarca de 
Macapá -Apelante: OOONTOCENTER LTDA - Advogado: Dr. 
Clcero Borges Bordalo Júnior - Apelada: Companhia de 
Eletricidade do EsiBdo do Amapá - Advogado: Luiz Otá-.io 
Machado de Souza • Relator. Desembargador Mário Gurtyev -
Revisor: Desembargador Gilberto Pinheiro. 

~ "A CM\ara Única do Egoigio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá. por unanimidade, conheceu do 
recurso e, no m6rito, pelo maamo quorum, negou-lhe 
provimento noe tennoa do voto prot.rido pelo eminente 
relator." 

N". ~ • Número Único da Justiça • 00008n-
04.2008.8.03.0000 - Origem: 1' vara Clvel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá - Apelante: AmazOnla Tur1smo 
Ltda • Advogada: Ora. Ana Margarida Marques Fasclo -
Apelada: GSIIA Turismo Lida - ME -Advogada: Ora. lvone Silva 
da Cosia Leitao • Relator. Desembargador Carmo AntOnio -
Revisor. Desembargador Edinardo Souza 

~"A CJmara Única do EgNglo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recurso e rejeitou aa prlllmlnarea de Irregularidade de 
repreaentaçlo e de cerc.amento de der.u, e no I'!Mrlto, 
pot maioria deu provimento parcial, vencido o Relator que 
neg811a provimento, nos tannoa doa vacas proferidos." 

N", 3,861/01 • Número Único da Justiça - 0001131· 
87.2008.8.03.0000 • Origem: 2" Vara Cível e de Fazenda 
Pública da Coman:a de Macapá - Apelante: Maria Hellete 
Cavalcante Crlzanto - Advogados: Dr. Joao Paulo Vaz 
Cavalcante e Dr. Rui Régis Cardoso Ca\18/eante - Apelado: 
Banco General Motors do BtasU SIA - Advogada: Ora. Talsa 
Mara Morais Mendonça • Relator: Desembargador Gilberto 
Pinheiro • Revisor. Desembargador LuiZ Canos 

~lo; "A Cimara Única do Egr~Jo Tribunal de Justiça 
do Eatado do Amapá, pot maioria conhecau o reeu1110 e, no 
mirtto, deu-lhe provimento nos tannos doa votoa 
proferidoa.• 

N". 3 987109 • Número Único da Ju.sUça • 0000143-
19.20011.8.03.0000 • Origem: 1" Vara Cível e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá - Apelante: Unimed 1\Aacapá -
Cooperativa de Trabalho Médico - Advogado: Or. Jean Carlo 
dos Santos Ferreira • Apelados: Evandro Amaral Ptngartiho e 
Eliana Nunes do Nascimento Plngariho - Advogada: Ora. 
Glsele Coutinho Beserra Plngarilho e oul/0 - Relator: 
Desembargador Mário Gl.rtyev - Revisor: Desembargador 
GNberto Pinheiro 

~ "A CJmara Únlc:~~ do Egrégio Tribunal de Ju1ti~ 
do Estado do Am1pá, por unanimidade, não conheceu do 
agravo retido e conheceu do reeun1o e, no m~rito, pelo 
mesmo quONm, negou-lhe p rovimento nos tennos do voto 
proferido pelo eminente relator.• 

EMBN!,GOS CE.DECLABAÇÃO NAAfELH,;ÃO ~ 

Número Único da Justiça: 0001 SS-e7 .2008.1.03.0000 • 
Origem: 3" Vllra Clvel e do Fazenda Pública da Comarca de 
Macap4 Embargante: Estado do Amapá • Advogado: or. 
Nelson Adson Almeida do Amaral • Embargada: Fundação 
Carios Chagas • Advogado: Dr. A/elon Lemos Júnior • Relator. 
Desembatgador 1\Aello Castro 

~ "A Clmara Úniea do Egrégio Tribunal de Justiça 
do &tido do Amapi, por unanimidade, conheceu dos 
Emt>arvoa e, no mirtto, pelo mesmo quorum, negou-lhe 
provimento noe tennoe do voto proferido paio eminente 
Relator." 

Número Únleo da Justl~: 0000415-81.2007.8.03.0000 • 

Origem: t • vara Clvel e d1 Fazenda Públlea da Comarca de 
l\.lacap4 • Embargante: Walber Cavalcante Cordeiro • 
Advogado: Dr. Rui Régls Cardoso Cavalcante • Embargado: 
HSBC Bank BrasA SIA ·Advogado: Or. Rivaldo Valente Freire • 

. Relator. Desembargador Mello Castro 

~ • A Clmara Únlea do Egrégio Tribunal de Juatlça 
do Estado do Am1pi, por unanimidade, eonMc:eu doa 
Embargos e, no mérito, pelo m .. mo quorum, negou-lhe 
provimento nos tenmoa do voto proferido pelo eminente 
Relator,• 

n•, 3,§0210§ - Número Único ela Justiça: 0000311· 
55.2008.8.03.0000 • Origem: 1" vara Clvel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá - Embargante: Oavina de 
Oliveira Ribeiro - Advogado: Dr. llago Staudl Wagner • 
Embargado: Estado do Amap4 -Advogado: Dr. Francisco das 
Chagas F. Feijó - Relator. Desembargador Gilberto Pinheiro 

~ "A CM\ara ÚniCII do Egoiglo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapi, por unanimidade, conheceu dos 
Em~Mtgos e, no m6rlto, pot maiorta negou-lhe provimento 
nos tenmoa ck.l votos prot.rtdo. Vencido o Rellllor. 
Redigi oi o aeórdlo o Deaemb..-gador Canno AntOnio." 

N". 3,0i3/00 • Número Único da Justiça: 0000804- . 
32.2008.8.03.0000 • Origem: 4" Vara Cível e do Fazenda 
Pública Comarca de Macapá - Embargante: .Angeomarta 
Ferreira da ConcelçAo ·Advogado: Dr. Tlago Staudt Waglet • 
Embargado: Elllado do Amapá· Advogado: Or. Fábio RDdngues 
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de CaNalho- Relator. Oesemba1'9'1dor Gilberto Pinheiro 

~ÜQ; "A ctmara Únlce do Egr6gio Tribunal de Justiça 
do ESUido do Amap6, por unanlmldede, conMc:eu dos 
Embiargoa e, no mjrfto, por maioria negou·lhe provimento 
no• termos doa votoe proflfldo. Vencido o Relator. 
Redigi ri o acótdio o Oesembarlf'ldor Carmo Antônio." 

AGRAVO PE IHSmUME.tUO 

~ - Numero Único ela JusUça - 00000.2.6-
21.2009.8.03.0000 - 011gem: 1' vara Ciwl e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapj - Agravante: Unlmed Macapá 
- Cooperativa de Trallalho M«!ioo - Advogada: Ora. Janaina 
Ferreira Padilla - Agravada: Eliana N\.nes Nascimento 
Pingaritlo - Advogado: Dr. Joeé Luiz Amaral Pingatilho -
Relator. Desembargador Mário Gurtyev 

~.12: "A Cimara única do Egr6glo Tribunal de Justiça 
do Eatado do Amap6, por unanimidade, nlo conh..:eu do 
agravo nos termos do voto proferido pelo eminenta 
Relator.w 

Numero Único da Juatiça'- 0000037·57.200Q.8.03.0000 -
Origem: 4' \Iara Clvel e de Fazenda Publica da Comarca de 
Macapa - Agravante: Ricardo Gonçalves Santos - Advogado: 
Dr. Ricardo Gonçalves dos Santos - Agravados: Maria Simões 
Paes, Jarbas Selique Gato o Lourival SlmOe& Paes -Advogado: 
Dr. Waldeli Gouveia Rodrigues e outros • Relator: 
Desembargador Mário Gurtyev 

12KJ.sjQ: "A Clmara Única do Egliglo Tribunal de Ju.tlça 
do Estado do Amap6, por unanimidade. conh..:eu 
p.~rclalmente do egravo e, no m•rtto. pelo maamo quorum, 
na parte conhecida, nagw-lha provimento noa termoe do 
voto proferido pelo emlnanta relator. • 

Numero Único da Ju.tlça • 000005).11.2008.8.03.0000 • 
Origem: 3' Vara Cfvel e de Fazenda PUblica da Coman:a de 
Macapj - Agravante: Abloca - AssodaçJo doa Blocos 
Camavalesoo do Amap6 - Advogado: Or. Eden Palio Souza de 
Almeida - Agravada: Ascal -Assoei~ Carnavalesca Tlngata 
- Advogado: Or. AngelO Sotllo Monteiro • Relator. 
Desembargador Edinardo Souza 

11KJàQ: "Retirado de p.~uta a pedido do Relator. • 

Numero Único da Justiça - 00~0.200Q.8.03.0000 
Origem: 1' vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca de 
Macapá - Agravante: Caspa - Centro de Educaçllo Superior e 

Proftssklnal do Amapá - Advogado: Or. Nlldo Josu6 Pontes 
Leite • Agravado: Prooon - lnstiiiAo de Defesa do Consumidor 
do Amapá • Advogada: Ora. Charlotte Marques Studier -
Relator: Desembargador Mário Gurtyev 

~: "A etmare Única do Ell"ggo Tribunll da Ju8tlçe 
do Estado do Amap6, por unanimidade, conh..:eu do 
agravo e, no mjrlto, pelo ma-o quorum, deu-lha 
proviiTMHlto noa terr1101 do voto proferido pelo aminente 
relator.• 

Numero Único da Juwtlça - OOOOOQ1·23.200i.I.03.0000 -
Origem: •• Vara Cl\1111 e de Fazenda Pública da Comarca de 
Macapá ·Agravante: Vlaçlo Aérea Slo Paulo SIA -Advogado: 
Dr. Nlldo Josu6 Pontes Leite - Agravado: Agenor Pires 8albosa 
• Advogado: Dr. Washington doa Sanlos Caldas ; Relator: 
Oesembarljador Mário Gurtyev • 

~: MA Clmara Única do Egr6glo Tribunal da Justiça 
do Eatado do Amap6, por unanimidade, conhac:eu do 
agriYo e, no m6rlto, pelo mesmo qU«Um, negou-lha 
provimento 1101 tarrnos do voto proflfldo pelo emlnanta 
relator.• 

Numero Único da Juatlça - 0001172-41.2008.8.03.0000 -
Origem: 2' vara Ci\1111 e de Fazenda Pública da Comarca de 
Macapi - Agravante: Telemar Norte Lesta SIA -Advogada: Ora. 
Verônica Bed< - Agravado: DenUson Oliveira de Miranda • 
Advogado: Or. Ruben Bemerguy - Relator. Desembargador 
Edlnardo Souza 

~: "Ratlrado da pauta a pedldo do Relator.• 

te...~ - (Numero Único ~ Juatlça • 0000878-
18.2008.8.03.0000) • Origem: vara Unlca da Comarca de 
FetTelra Gomes - Agravanta: Ministério PCJbloo do Eslado do 
Amapá - Agtavado6: Estado do Amapâ e Mt.nlclpiO de lta~l 
do Pii~m - Advogadol: Proc:unldor Geral do E61ado do Amap6 
e ProclAõldor do M\ncfpio de ltaubal do Pirtrim • Relator: 
Desembargador Carmo AntOnio 

~"A Clm1n1 Única do Egligio Tribunal da Ju.tlça 
do E~ do Amap6. por unanimidade, conheceu do 
recutao a, no mj11to, por malotle, nagoo.lha provimento 
nos tennot dos votoa profaridoa. V.ncldo o Relator qu. 
dava provimento. Redlgiri o ac6rdlo o Oaaambargador 
Edlnardo Souza. • 

tr. 2.2951QP • Número Único da .tu.llça - 0000013-
28.2008.8.03.0000 - 011gem: s• vara Civel e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá - AgravanleS: Sólida Brasil 
Participaçóes e General Nlce Resources (Hong Kong) Lida • 
Advogados: Or. Rafael Jos6 Cherfen de Souza Boettger e 
outros e Ora. Maria de Nazaré Santana de Souza e outros -
Agravados: General Nlce ResoUtCeS (Hong Kong) Lida e Sólida 
Bras" Partlcipaç6es - Advogados: Ora. Maria de Nazaré 
Santana de Souza e outros e Dr. Rafael .loti6 Cherfen de 
Souza Boettger - Relator. Desembargador Gllbe!to Pinheiro. 

~ "A Clm•ra Única do Egrégio Tribunal de Juatlça 
do Estado do Aml!)i, por unanlrnldlda, conheceu do 
AQravo e do pedido da r.conalde111Çio e, no m6rlto, ~ 
voto do Relator dando provimento parçW ao Aflrrvo pediu 
vista o ,1• vogll. • 

Nada mais havendo~encenada a Secslo às onze 
horas e oito mlnUos. Eu. Claq 5am- PliYII, 
Diretora da Secretaria da C ara únlcl, lavnll a preaenta ata, 
que vai por mim sub5crita ~ pelo Exce1en11ssmo 
Senhor Desembargador Pr(ente ~ -erw:~T'.flll. 

Desembargador ~·:t:-. 
~~:~'4:~ro 

(DIÁRIO OFICIAL) 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

PAUTA DE JULGAMENTOS 26812009 

11 ADITAMENTO 

O Excelentlsslmo SenhO< Juiz CONSTANTINO A. TORK 
BRAHUNA. Presidente da Colenda Turma Recuraal.faz ciente 
a todos oa Interessados a aos que virem o presente EDITAL. 
ou dele conhecimento tiverem, que no dia a maio 2009,aexta· 
lelra, às 09:00 horas, ou em seuâo ordon~ria subsequento. na 
sede do ANEXO DO FÓRUM DESEMBARGADOR LEAL DE 
MIRA. realizar-se·' a 112' Ses~ Extra«dinárla. para 
julgamento dos processos abaixo relacionados. em cuja 
ocasiio ocorrerá a publicaçio dos acórdAos decorrentes dos 
julgamentos nela proferidos 

H" Processo: 0020585·71 .20Q7,~ N' Recue~!!.; 
m.t812oo, 
Classe: APElAÇÂO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) BANCO FINASA SIA 
Advogados: HAGEU LOURENCO RODRIGUES 86().()AB/AP 
Apelado(s) ROOOLFO PEREIRA OE OLIVEIRA JUNIOR 
AdVogados :MARCELO PORPINO 409-0AB/AP 
Relator. AUGUSTO CESAR LEITE 

N' Procnso: 0026337-24,2007.8.03 0001 N' Recur10: 
032711200§ 
Classe: APElAÇÂO ClvEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) AURI CHAVES OA ROCHA- ME 
Advogados: AGORD DE MA TOS PINTO 113t-OAB/AP 
Apelado(s) RANCISCO HENRIQUE REIS DE ARAúJO 
Advogados :ALBERTO ALCOLUMBRE 107D-OAB/AP 
RelatO<: AUGUSTO CESAR LEITE 

~t0CH(9: 0914205::71 200U.03,Q001 H' RKu[IO: 
2llH/2008 
Classe: APElAÇÂO CfvEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) SUL AMERICA CIA NACIONAL OE SEGUROS 
Advogados: GLENOA DE SOUSA DOS SANTOS 91~ABIAP 
Apeledo(s) JoAO SALVADOR GOMES DA SILVA 
Advogados :PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
8•3-0ABIAP 
Relator. AUGUSTO CESAR LEITE 

N" Procmo: 0009042-71.2007.8.03.0001. N• R~ 
03648/2008 
Classe: APElAÇÃO CIVEL 
Or~gem. JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelante(s) BANCO BGN SJA E OUTRO 
AdVogados: ClNTHYA JOROANA DA SILVA PICANÇO 916· 
OABIAP 
Apetado(s) RAIMUNDO RODRIGUES 
Advogados :JOSE MARIA DE SOUZA BARBOSA 613-
0AB/AP 
Relator: AUGUSTO CESAR LEITE 

ti:frpcesao: 0010114·7f,2008,0.03,Q00t !f RKU[IO' 
03§§812001 
Classe: APElAÇÂO Clva 
Origem: JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelante( a) FAMILIA BANDEIRANTE PREVIOENCIA 
PRIVADA 
Advogados: MARIA LUCILIA GOMES 1115-0AB/AP 
Apelado(s) MARIA RAIMUNOA ALBUQUERQUE BRASÃO 
Advogados :SANDRO ROGI!RIO V. ALFAIA 1173-QAB/AP 
Relator. AUGUSTO CESAR LEITE 

~so: OQ195Q5-31,2008.8,03,0901. 11• Becur~o : 
0374112008 
Classe; APElAÇÂO CfVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelanta(s) O. ARAÚJO COM. DE UTIL. L TOA ·A 
CREDilAR 
Advogados· NILOO JOSU~ PONTES LEITE 11&-0AB/AP 
Apelado(s) EDSON BENEDITO DE MORAES COSTA 
Advogados :EONICE DA SILVA PENHA 892·0ABIAP 
Relator: AUGUSTO CESAR LEITE 

N' Procmo; 9.01$3j!5•3i.2Q08,8,03,0Q01 N• RtCU[IO: 
llijm9H 
Classe: APElAÇÃO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelante(s} BANCO SANTANDER SIA 
Advogado1: JOS~ DOS SANTOS DE OUVEtRA 1170-
0ABIAP 
Apelado{&) RITA MARLIZE FREITAS GUMA 
Advogados :FERNANDO OLIVIO COUTO PASSERINI 
25660-0ABIGO 
Relator. AUGUSTO CESAR LEITE 

H' Proctno: 0031120·76.2007 8,03.0001 t:J.:..R~ 
0381!112008 
Classe: APElAÇÃO Clva 
Origem: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelante(a) SABEM! PREVIO~NCIA PRIVADA 
PECULIO UNIAO PREVIDENCIA PRIVADA 

Advogados: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA 371-
0ABIAP 
KEU Y CRISTINA BRAGA DE UMA 371-0AB/AP 

Apelado(s) OSCARINA PEREIRA DOS SANTOS 
OSCARINA PEREIRA DOS SANTOS 

Advogados :ELCIMARA FERREIRA ALBUQUE.RQUE 586· 
OABIAP 
ELCIMAAA FERREIRA ALBUQUERQUE 586-0ABIAP 
Relator. AUGUSTO CESAR LEITE 

~- _ MANDADO PE SEGURA.HÇA 001312001 
Origem: SECRETARIA DA TURMA RECURSAL 
lrnpetJante(s). UNIMED MACAPA COOP. DE TRABALHO 
MEDlCO 
Advogados: JANAINA FERREIRA PADILLA 2•0372· 
OABISP 
Impetrado: MM' JUIZA PRYSCYLLA DA SILVA PEIXOTO E 
OUTRO 
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Relator: PETRUSSOARESAZEVEDO 

EMENTA 

PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO -
BENEFICIÁRIO- LEGITIMIDADE ATIVA -COBERTURA 
PRÓTESE IMPORTADA RESTRIÇÃO NÃO 
CONTEMPLADA NO CONTRATO -IMPOSSIBILIDADE DE 
RESTRIÇÃO 1) Tem o benefoc~rio de contrato coletivo de 
prestaçAo de serviço m6dico e hospitalar leg~imidade ativa 
para buscar a cumprimento das condições contratuais 
firmadas. em face de seu dependente. sem que isso constitua 
ple~ear diro~o alheio em nome próprio. 2) Nlo é possfvel a 
restroçao de cobertura, nos contratos de plano oe saúde, 
quando nio contemplada em suas cljusulas. Assim, viola o 
principio da boa f6 objetiva a operadora de plano de saúde 
que restringe a implantaçlo de prótese Importada 
recomendada por especialista. porquanto ligadas ao ato 
cirúrgico do que neceuitava a benefi~ria. 3) Segurança 
denegada. 

SÚMULA 

Vostos e relatados os autos. acordam os juizos integrantes da 
COLENDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS DO ESTADO DO AMAPÁ. em conhecer e 
lmprovar o recurso, por maioria. vencido o Juiz Vogal 

Conslantino Brahuna que concedia a segurança. Custas e 
honorários pelo recorrente. estas fixados em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da ~ na forma do art. 55 da Lei 
n• 9.099195. 

Participaram do julgarnenco os Excelentrasimos Senhores 
Juizes. PETRUS AZEVEDO (Juiz RelatO<). CONSTANTINO 
BRAHUNA(PresidenleNogaQ e SUELI PNIII (Juiza llogaQ. 

MANQAOO DE SEGUBANCA n~QHI.wt 
Origem· SECRETARIA DA TURMA RECURSAL 
lmpetrlnle: BANCO SANTANDER SIA 
Advogado: JOSIÕ DOS SANTOS DE OLIVEIRA- OABIAP N" 
1170 
Autoridade nomeada coatora: MM. JUIZ OR. CEZAR 
AUGUSTO SCAPIN 
RelatO<: CONSTANTINO BRAHUNA 

EMENTA 
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO A GARANTIA I 
DE TRÂNSITO A RECURSO INTEMPESTIVO. 
IMPOSSIBILIDADE JUR(DlCA DO PEDIDO PELO ME.IO ! 
PROCESSUAL UTILIZADO. FALTA OE INTERESSE 
PROCESSUAL COMO CONDIÇÃO DE AGIR. IIANOAMUS. 
NÃO CONHECID0.1) O mandado de ~urança tem por 
eaçopo garantir proteçlo jurisdicional a direito liquido e certo do 
Impetrante ameaçado ou violado pof abuso de poder ou alo 
ilegal de autoridade; 2) Embora inodmlulvel, conforme praca~o 
do Inciso 11 do art. 5' da Lei Federal n• 1.533, de 31 .12.51 . 
manejo de mandado de aegurança contra ato jurisdicional de 
que caiba recurso especifiCO ou correiçâo parcial, a amplitude 
dada pela Carla Const~ucoonal em vigor a essa açâo permite 
eatend6-la, na forma de consagrada )urisprud6nua nacional. 
contra decido judicial teratológica de que possa resubr 
irreveralvel prajufzo ou de lncerU reparaçao ao Impetrante; 3) 
Presta-ae, anlm, a via mandamental, em tese. por lmplfcita 
decorrtncía da garantia constitucional ao contrednório e â 
ampla defesa, a assegurar trinslo a recurso inominado a que 
negado seguimento com base em equivocado juizo de 
admissibQidade recursal; •> Nâo se conhece. contudo, de 
recurso aviado fora de prazo, Intempestividade manifesta pelo 
fato de ter a sentença recorrida tido publicaçto ofocial em diário 
que circulou em 12.05.2008, da I que, pela exclusâo do 'dies a 
quo· e lnclusOo do "dies ad quem' no cômputo dos dez dias 
para lnterposiçlo do recurso, a lnobservAncla da marca fatal 
para aeu lngraaao. quando oconida em dia util de expediente 
forense, determina a preclusão consumativa do direno à 
reviSio, em segundo grau, da sentença recorrida, atribuindo· 
lhe força e efiCácia de coisa julgada; 5) AUSilnte o pressuposto 
da tempestividade recursal, nlo se conhece de "mandamus' 
impetrado com finalidade de assegur~r cognosclb41idade ao 
recurao. 

SÚMULA 
Vostoa e relatados os autos. acordam os Juizes lrtegrantes da 
COLENOA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
DO ESTADO DO AMAPA em nlo conhecer do mandamus, à 
unanimidade. Sam custas e honO<,rios de sucu~ncía. 
Parlí~•ram do julgamento oa Exceientissrnos Senhores 
Juizes CONSTANTINO BRAHUNA (Presidente/Relator). 
ROMMEL ARAÚJO (JuizNogaQ. PETRUS AZEVEDO 
(Juoz/Vogal) e o Promotor de Justiça RICARDO CRISPINO 
GOMES. 

MANDAQO PE SEGUBANCA rr 006812001 
ORIGEM. SECRETARIA DA TURMA RECURSAL 
IMPETRANTE: BANCO SANTANDER SIA 
ADVOGADO: JOSI! DOS SANTOS DE OLIVEIRA OAB/AP N" 
1170 
AUTORIDADE NOMEADA COATORA: MM. JUIZ DR. CEZAR 
AUGUSTO SCAPIN 
RElATOR: CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 
EMENTA 

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO A GARANTIA 
OE TRÂNSITO A RECURSO INTEMPESTIVO. 
IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO PELO MEIO 
PROCESSUAL UTILIZADO. FALTA DE INTERESSE 
PROCt:SSUAL COMO CONDIÇÃO DE AGIR MANOA,.,US. 
NÃO CONHECID0.1) O mandado de segurança tem por 
escopo garantir protaçêo ~ritdlcional a direlo liqu do e certo 
do Impetrante ameaçado ou violado por abuso de poder ou 
ato Ilegal de autotldlde; 2) Embora inadminl\lel, conforme 
prec:e~o do inciso U do art. 5' da Lal Federal n• 1.533. de 
3t.12.51, manejo de mandado de seguriJlÇ8 contra ato 
juriedlclonal de que caibe recurso especifico ou correiçAo 
parcíal, a amp,tude dada pela Carta Conatltucional em vigor 
a e$1.1 açlo permte estandé·la. na forma de consagrada 
jurisprud6ncla nacional, contra decido judlcíal teratológic• de 
que poaaa r"ular irrev&Bivel prejulzo ou de incerU 
reparaçlo eo impetrante: 3) Presta-M. assim. a via 
mandamental. em tese, PQr implfcíta decorrtncla da Aarantía 
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constitucional ao contraditório e à ampla defesa, a assegurar 
trénsno a recurso inominado a que negado seguimento com 
base em equivocado juízo de admissibilidade recursal: 4) Não 
se conhece. contudo, de recurso aviado fora de prazo. 
intempestividade manifesta pelo lato de ter a sentença 
recorriida tido publicação olici.al em diário que circulou em 
12.05.2006. daí que. peta exclusão do 'dies a quo· e inclusão 
do 'dies ad quem· no cômputo dos dez dias para interposição 
do recurso. a inobservância da marca fatal para seu ingresso, 
quando ocorrida em dia útil de expediente forense, determina 
a preclusão consumativa do dire~o A revisão. em segundo 
grau. da sentença recorrida, atribuindo-lhe força e eficácia de 

. coisa julgada; 5) Ausente o pressuposto da tempestividade 
recursal . não so conhece de ·mandamus· impetrado com 
finalidade de assegurar cognoscibilidade ao recurso. 

SÚMULA 
Vistos e relatados os autos, acordam os Juizes integrantes 
da COLENDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS DO ESTADO DO AMAPA. em nAo conhecer do 
mandamus, a unanimidade. Sem custas e honorérios de 
sucumbência. 
Participaram do julgamento os Excelentlssimos Senhores 
Juízes CONSTANTINO BRAHUNA (Presidenle/Relator), 
ROMMEL ARAÚJO (JuizNogal), PETRUS AZEVEDO 
(Ju;zNogal) c o Promotor de Justiça RICARDO CRISPINO 
GOMES. 

~95-55.2008.8.03.000~ N' Recurso: 
0409512009 • 
Classe: APELAÇÃO CIVEL 
Origem; SANTANA 
Apelante(s): SONY BRASIL LTDA 
Advogados: LANA PATRICIA MONTEIRO DE SOUZA 1260-
0AB/AP 
Apelado(s): ODILON BARBOSA DA SILVA NETO 
Advogados: GERONIMO ACACIO DA SILVA 524·0AB/AP 
Relator: MÁRIO MAZUREK 

DESPACHO: 

Sobre o pedido de desistência do recurso pela 
recorrente, manifeste-se o recorrido em 10 dias. 

Macapll, 2~0~ 

Cel~~aJúnior ·' 
Ch~~ d?s"e~~;~ria 

-I Ofícios Judiciais 
1 Varas c Secrctaria~NÇ~Jt!!a!~ 

JUIZADO ESPECIAL SUL DA COMARCA DE COMARCA DE MACAPA 
RUA CLAUDOMIRO DE MORAES, SIN . CEP 6$.900-000 

~J$'Ço1Yif.( N '2.3 
Pauta de Publicação- Atos Judiciais 

N" único da Justiça: 0033681-29.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO C IV EL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: HUESLEI DE SOUZA SOS SANTOS 
Advogado: JORGE ANAICE - 540AP 
Parte Ré: SUL AMÉRICA CIA OE SEGUROS 
Advogado: MARCIO FERREIRA DA SILVA -1120AP 
Oespacho/Decisao: Recebo o recurso interposto em seu efeito 
devolutivo (art. 43, Lei 9.099/95, primeira parte), eis que 
tempestivo e preparado. 
Intime-se a parte recorrida para olerecer contra·raz6es no 
prazo legal. 
Vindas ou não as contrarrazOes, decorrido o prazo legal. 
subam os autos à Colenda Turma Recursal. 

N° único da Justiça: 0007466-72.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: MAURICIO MENDES PIRES FILHO 
Advogado: OCINEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA -
8272PA 
Parte Ré: SEGURADORA UNIPREV 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
04/0812009 és 09:JO 

N" único da Justiça: 0036737-<;3.2006.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte Autora: ENIO GOMES MARTE L 
Advogado: MARIA ROSANE MALAFAIA DA GRACA 
653AP 
Parte Re: EDUARDO DOS SANTOS TAVARES 
Advogado; EDUARDO DOS SANTOS TAVARES- 27421DF 
Sentença: Assim, ante todo o exposto e pelo livre 
convencimen1o que formo: 

a) ACOLHO OS EMBARGOS DO DEVEDOR e declaro 
inexiglvel a nota promissória apresentada pelo autor em face 
ao nao atendimento de todos os seus requisitos para forma~o 
válida, conforme determina o Dec:reto n• 57.66311966 (Lei 
Uniforme). em seus art. 75 e 76. 

b) Em conseqUência, extingo a execuç.'lo com fundamento no 
art. 745. I. do CPC, resolvendo o processo com análise do 
mérito nos termos do art. 269, I, do CPC. 

c) Sem condenac;.'lo em cuslas ou honorários, nos termos do 
art. 54 da Lei 9.099195. 

d) lntimem·se as partes da presente sentença e após o 
transito em julgado, arquivem-se os autos, autorizando desde 
logo o desentranhamento dos documentos apresentados com 
a inicial. independente de novo despacho. 
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N" único da Justiça: 0036051-71.2008.6.03.0001 
RECLAMAÇÃO ClvEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: ELLEN MARA CORREA GOMES 
Advogado: OLINTO JOSE DE OLIVEIRA AMOR IM· 876AAP 
Parte Ré: FACULDADE DE 1\AACAPA • FAMA 
Advogado: KA TIANE MARINHO CARVALHO • 17710CE 
Sentença: I. 

Tratam os autos de pedido formulado por ELLEN MARA 
CORREA GOMES em desfavor de FACULDADE DE MACAPÁ 
- FAMA, pleiteando Indenização por danos morais em face da 
faha de entrega de diploma relativo à conclusao do curso .de 
CiênCias SoCiais • Licenciatura e Bacharelado. objeto de 
contrato entre as partes. 

A Reclamada ofertou sua contestac;.'lo. onde, em slntese, 
sustenta que não há reparaçao a ser fe~a. haja vista que a 
Reclamante já teria recebido o diploma requerido e que a 
demora se deu por culpa de terçeiro, jé que a ré teria seguido 
todos os trllm~es legais para a. regularizaç4o do curso e a 
consequente expediç.'lo do diploma relat<vo à graduaç.'lo 
conclulda pela autora. 

Não há preliminares a serem analisadas, estando presentes 
os pressupostos de existênCia e de desenvolvimento válido do 
proceaso. 

Trata-se de relac;.'lo de consumo. segundo a qual, impõe-se as 
regras dispostas na Lei 8.076190. Trata·se, na espécie, de 
responsabilidade objetiva que exige a comprovaç.'lo do dano, 
da autori.a e do nexo de causalidade para. então, ser 
caracterizado o direito à indenizaç.'lo. 

"In casu", verifiCO a exist!ncia de tais requisitos. uma vez que 
tendo a Reclamada reconheCido que efetuou a entrega do 
diploma somente em 01/12/2008 (H. 76) quando o curso foi 
concluído em 09/0212007, já representa o dano experimentado 
pela Reclamante que demorou todo esle perlodo aguardando 
que a Reclamada cumprisse sua obrigaç.'lo decorrente do 
contrato celebrado entre as partes. 

o ato itic~o existe, pois reconhecida pela própria Reclamada 
em sua contestação, consistente no retardo à entrega do 
documento comprobatório da conclusão com aprovenamento 
do curso de Ciencias Sociais. 

A autoria resta também evidenciada, à madida que outro nlo 
poderia cumprir a responsabilidade que a Reclamada assumiu 
ao ofertar para os interessados as vagas para o curso superior 
de Cieneias Sociais. Em outros termos, a Reclamada ofereceu 
o Curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Sociais e 
a$$Ím, aceitou seu encargo de entregar o diploma a quem 
concluisse com êxito o curao superior. Convém ressa~ar que a 
atividade desenvolvida pela Reclamada, implica o natural risco 
trpicos das atividades comerciais, pois aufere lucros, e neste 
ínterim empreende ações que poderio ou nào render·lhe 
dividendos. 

No presente caso, a Redamante tendo concluido com 
aprove~amento o curso superiOr faz jus ao recebimento do 
titulo que a graduaç.'lo lhe confere e que a Reclamada l inha. 
além do dever, a obrigaç4o de entrngar. nao sendo aceitavel 
que por quase dois anos tenha que esperar a Reclamante. 

Observe-se que a Reclamada, mesmo tendo em conta todo o 
percurso administrativo que sustenta em sua defesa. 
providenciou com rapidez a emissão e entrega de diploma 
através de outra unidade que integra o mesmo grupo 
educacional, a faculdade UNIC (UNNERSIDADE DE 
CUIABA). Ou seja, foi expedido o diploma pretendido pela 
Reclamante sem maicres obstáculos. Ao meu entender, muito 
embora tenha, em tese, resolvido o problema da Reclamante, 
apen~s reforça a idéia de que a Reclamada. desde muito. 
poderia ter expedido o diploma e efetuado a entrega para a 
interessada, ainda que por outra unidade constituinte do grupo 
educacional, sem que se tivesse da se esperar por tanto 
tempo a comprovação documental da conclus.lo do curso junto 
a Reclam<la. 

Há também nexo de causalidade, pois a fa~a de entrega do 
diploma é resultado da atuaçAÓ da Reclamada. 

Nada há que se falar em culpa de terceiro, ate porque o 
diploma foi tardiamente expedido por outra unidade, 
demonstrando que não havia impedimento de terceiro que 
impossibilitasse a emissão do diploma e assim desse guarida 
ao retardo da Reclamada. 

Trata·se de dano decorrente da mé prestação de serviço, ou 
seja, de uma prestação defertuosa, prevista no art. 14, § 1•, 111. 
Portanto, se o dano efetivamente eXiste e ~ determinada sua 
autoria, goza ele de proteçlo jurídica. o resultado lógico ! que 
ele é indenizavel. 

O fomcedor, 'no caso a Reclamada, pode eximir·se da 
responsabilidade pela reparação civil se comprovar a 
ocorrência de quaisquer das excludentes previstas no art. 14. § 
3°, do CDC. Contudo, nlo te$1aram comprovadas nenhuma 
dessas excludentes pela Reclamada. 

Caraclerizado o dano moral, há de ser frxada a indenizaç4o 
em valor consentAneo com a gravidade da lesAo, observadas 
posição familiar, cuMural. polllica, social e 
econômico-financeira do ofendido e 115 condições econômicas 
das partes, de modo que com a indenização se consiga trazer 
uma satisfação para o ofendido, sem configurar 
enriquecimento sem causa, e, ainda, uma sanção para o 
ofensor sem motivo para o seu empobrecimento. 

Considerando as particularidades do caso concreto e visando 
o caráter pedagógico da medida, bem assim a situação 
econ6mica das partes e a extensão do dano, fiXo o dano moral 
em R$ 10.321.96 (dez mil. trezentos e vinte e um reais e 
noventa e seis centavos), equivalente ao valor pago na última 
parcela do contrato (R$ 469, 18) mulplicado pelo númerj> de 
meses que esperou a entrega do diploma (22 meses), o}! ,seja, 
o correspondente a cobrança de vinte e duas vezes p valor 
pago na ú~lma parcela do contrato celebrado entre as partes, 
por entendê-lo ra2oàvel e compatlvel oom o · ca5o, 
especialmente no que se refere à fa~a de entrega do diploma, 
que se diga, ja foi providenciado pela Reclamada ~ 
Reclamante. 
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O Reclamado deveria ter exercidos seus deveres de cuidado. 
nos termos do art. 14, § 1°, do coe. nlo sendo razoével que 
exerça abusivamente seu d11eito. demorando demasiadamente 
na entrega de documento que pode ser decisivo para a 
contratação de qualquer pessoa que necesside comprovar sua 
escolaridade. 

Em face a todo o exposto e o mais que dos autos consta, bem 
como do convencimento que formo, JULGO PROCEDENTE a 
pretensão do autor para CONDENAR a Reclamada FAMA • 
FACULDADE DE MCAPÁ a pagar a ELLEN MARA CORREA 
GOMES a importância de R$ 10.321,96 (dez mil, trezentos e 
vinte e um reais e noventa e seis centavos). pelo dano moral 
causado à Reclamante. Sobre esse valor incidirAo atuallzaç4o 
monetaria pelo INPC, contados desde a propositura da ação, e 
juros, a taxa legal de 1% ao ~s (CC/2002, art. 406 c/c art. 
161, § 1", do CTN). desde a citação. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo com julgamento do 
mérito, o que faço com base no art. 269, I, do CPC, nao 
havendo condenaç.'lo em custas e honorérios nos termos do 
art. 55 da Lei 9.099195. 

lntimem.se. 

Após o trênsHo em julgado da sentença, aguarde-se o prazo 
legal para o cumprimento voluntário. Silenciando a reclamada, 
prossiga-se para o cumpriimento da sentença nos termos do 
art. 475-J, do CPC. 

N" único da Justiça: 0012651-91.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA SONIA BASTOS SAMPAIO MARTINS 
Parte Ré: PECULIO UNIAO • PREVIDENCIA PRIVADA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
24/06/2009 às 10:00 

N" único da Justiça: 0012371-23.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE LUIZ PALHETA NEVES 
Parte Ré: RODOBENS ADM PROMOCOES L TDA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
2910612009 às 10:00 

N• único da Justiça: 0012641-47.2009.6.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: HELLEN KA TIA MONTEIRO CAMBRAIA 
Parte Ré: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA -
CEA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
25/0612009 às 1 0:00 

N" único da Justiça: 0012447-47.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: ELIANA ALVES TAVARES 
Advogado: MARIA DO PILAR TIAGO DE SOUZA- 505AP 
Parte Ré: CEA..COMPANHIA OE ELETRICIDADE DO AMAPA 
Despacho/Decisão: Em face a essencialidade do fornecimento 
de energia elétrica na atualidade urbana, bem assim 
con$iderando a verossimilhança das alegações e os 
documentos juntados tws autos, entendo satisfeitos os 
requisitos legais para concessão da medida pl&neada. 
Assim, nos termos do art. 273, do CPC, concedo a 
antecipac;.'lo de tutela para o fim de determinar que a 
Reclamada se abstenha de interromper o fornecimento de 
energia elétrica por débito da fatura que teve vencimento no 
dia 23/03/2009, até uHerior determinação deste jufzo. 
Intime-se, com urgência, a Reclamada, cienlifocando-a que o 
descumprimento implicara multa no valor de RS 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) a ser revertido em favor da· parte 
Reclamante. 
Designe-se audiência de conciliação, instruç4o e julgamento. 
Cite-se e intimem-se. 

N• único da Justiça: 0012447-47.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: ELIANA ALVES TAVARES 
Advogado: MARIA DO PILAR.TIAGO DE SOUZA· 505AP 
Parte Ré: CEA..COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
05/0612009 às 06:00 

W unico da Justiça: 0008663-96.2008.8.03.0001 
• RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 

Parte Autora: FRANCISCO DE ASSIS EUCLIDES DE PAJVA 
Advogado: JOS~ WENCESLAU FERREIRA ROSA · 858AP 
Parte Ré: BRADESCO SEGUROS SIA 
Advogado: MARCIO FERREIRA DA SILVA- 1120AP 
DespachoiOecisAo: 1. Prossiga-se para o cumprimento da 
sentença (art. 475-N, I, CPC). 
2. Ao contador para atualização da divida, conforme acórdlo 
da Colenda Turma Recursal, intimando-se o devedor para 
cumprir a sentença no prazo de 'quinze (1 5) dias, pena de 
multa de 10%, nos termos do art. 475-J, do CPC. 
3. Decorrido o prazo sem man~estaçAo da parte Devedora, 
subam os autos para e Contadoria para a lncluslio da multa. 

N° único da Justiça: 0008895·74.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora: LUCIANE RUTH ASSUNÇÃO MONTEIRO 
Advogado: JOAO PAULO VA2. CAVALCANTE -1171AP 
Parte Ré: BANCO FINASA S/A 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
05/0812009 às 06:10 

N" único da Justiça: 0008066-93.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARCELO LACERDA DA SILVA 
Advogado: RAIMUNDO EVANORO DE ALMEIDA 
SALVADOR JUNIOR • 839AP 
Parte Ré: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO • 
UNIMED MACAPA 
Agendamento de audíência: Audiência agendada para o dia 
05/0812009 às 08:20 

N" único da Justiça: 0000265-63.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA DAS GRAÇAS CALDEIRA CARDOSO 
Advogado: LINCOLN FREDERICO GUEDES DA SILVA -
1143AP 
Parte Ré: BANCO PANAMERICANO E ASPECIR 
PREVIDENCIA 
Advogado: RENILDA CANTUARIA DE SIQUEIRA PINTO - · 
799AP 



Macapá 28.04.2009 

Agendamento de audi6ncia· Auo•c.nc,a agendada para o dia 
05/0812009 h 08:30 

N" único da Jusli~: 0000265-63 2008 8 03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEl - CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA DAS GRAÇAS CAlDEIRA CARDOSO 
Advogado: LINCOLN FREDERICO GUEDES DA SILVA -
1143AP 
Parte Ré: BANCO PANAMERICAHO E ASPECIR 
PREVlotNCIA 
Advogado: RENILDA CANTUARIA DE SIQUEIRA PINTO -
799AP 
Oespacho/De<:is.lo. Estes autos vieram-me conclusos para 
sentenç;~ em meados de novembro da 2008, contudo. em 
virtude do acúmulo de sefViço somente agor pude analisá-los e 
constatar que n~o foi conclulda a instruçAo. 
Como a parte ré nAo trouxe os orig inais do contrato firmado 
com a autora, nA o foi possível realizar o exame grtfotécnico. 
Assim, designe-se a de11adeila aud~ncia de instn>çao e 
julgamento 
Intimem-se as partes. 

N" l.wlico da Justiça: 0027901-<)4.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL· CONHECIMENTO 
Parte Autora: JANI DA SILVA MORAIS 
Advogado: GILMAR SANTA ROSA BARBOSA - 628AP 
Parte R6: BANCO DO BRASIL 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
2310612009 b 1 0:00 

N" único da Justiça. 0007686-70.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CíVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: MAURICIO MENDES PIRES FILHO 
Advogado: OCINEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA -
691AP 
Parte R6: PECÚLIO UNIÃO PREVlD~NCIA PRIVADA 
Agendamento de audiência: Audiéncia agendada para o dia 
05/0812009 b 08:50 

N° único da Justiça: 0013887-49.2007.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CíVEL - EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARIA DEUZARINA ROCHA DE CARVALHO 
Advogado: RAIMUNDO EVANDRO DE AlMEIDA 
SALVADOR JUNIOR • 839AP 
Parte Ré: MARIA EMILIA A. MIRANDA 
Parte R6· SERRALHERIA VITÓRIA 
Sentenç;~: Considerando o teor da certiroca~o conJtante dos 
autos e a falta de indaçAo pelo credor do atual paradeiro do 
devedor ou de seus bens passlveis de penhora, EXTINGO A 
EXECUÇÃO, sem análise do mérito. nos termos do art. 53, § 
4°, da Lei 9.099/95 
lntim•se. 

Após, a<quive-se independente de trOns~o em julgado em face 
dos princípiOs da informalidade e caleridade, orientadores dos 
Juizados Especiais. 

N" unico da Justiça: 0011095·54.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO 
Pane Autora: ARCIONE FRANÇA TRINDADE WINTER 
Ad•ogado: RALFE STENIO SUSSUARANA OE PAULA -
1401AAP 
Part.e R6: EV & CARTAZ PRESTADORA DE SERVICOS 
Parte Ré: SUL AME RICA SEGUROS SAÚDE SA 
Agendamento de audiência: Audiéncia agendada para o dia 
0510812009 és 09.00 

N• único da Justiça: 0034674-65.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA DE NAZARE PEREIRA GOES 
Advogado: OUNTO JOSE DE OLIVEIRA AMOR IM - 876AAP 
Parte Ré: FACULDADE DE MACAPA- FAMA 
Despacho/Decido: Reoebo o recurso Interposto em seu eldo 
devolutiVO (art. 43, Lei 9.099195, primeira parte), ei5 que 
tempeslivo e preparado. 
Intime-se a parte reçorrida para oferecer contra-razões no 
pr.zo legal. 
Vindas ou não as contra-razões, decorrido o prazo legal, 
subam os autos à Colenda Turma Recursal. 

N° único da Justiça: 0011135-36.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL -CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA SONIA BASTOS SAMPAIO MARTINS 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS- 400AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/ A 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
0510612009 as os:2o 

N• único da Justiça: 0010303-08.2006.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO 
Parte Autora: EOMILSON GOMES DE SOUSA 
Parte Ré: ALEX BARBOSA DOS REIS 
Advogado· MARLON DA LUZ FARIAS - 320AP 
Senten~: Considerando que a divida foi quitada. EXTINGO a 
execução, tal como prevé o artigo 794, I do CPC. 
Intimem-se. 

Após. arqu1ve-se Independente de trAnsito em julgado em lace 
dos princípios da onfonmalidade e celeridade, orientadores dos 
JuÍZados Especiais. 

N" unlco da Justiça: 000313~77.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora ILMA PEREIRA MOURA 
Advogado. JOS~ WENCESLAU FERREIRA ROSA - 858AP 
Pane Ré BRADESCO SEGUROS 
Advogado. BRENO TRASEL - 734AP 
Agendamento de aud•éncia: Audiência agendada para o dia 
2610512009 h 08:00 

N" unoco da Just1ça: 0001473-82.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CíVEL - EXECUÇÃO 
Parte Autora: IV ANIL LOPES DA SILVA 
Advogado: EDNICE PENHA DE OLIVEIRA - 892AP 
Pane Ré. NORTE SUL CREDITO$ 
Parte Ré: BANCO BONSUCESSO S.A 
Advogado: LORENA VALE QUEIROZ - 1356AP 
Sentença: Considerando que a divida foi qu~ada , EXTINGO a 
execuçao, tal corno prevê o artigo 794, I do CPC. 
Intimem-se. 

Após, arqurve-se independente de uansito em julgado em face 
dos pr1nctp•os da intonmalidade e celeridade, orientadores dos 
Juizados Especiais. 

N" untco da Justiça: 0009051-62 2009 8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: ELIANE ROCHA FARIAS 
Advogado. JAMISON NEY MONTEIRO- 606AP 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Parte Autora: JOSAFA DE PINHO RAMOS 
Parte Ré: BOX VEICULO$ 
Agendamento de audiéncia: Audiência agendada para o dia 
05108/2009 •s 09:40 

N" unico da Justiça: 002778~28.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Pane Autora: CLAUDIO RICARDO DIAS DE SA 
Advogado: JUUERME SIQUEIRA DE SOUZA- 6361\P 
Parte Ré: BANCO SOFISA SIA 
Sentença: Pelo exposto, e tudo mais que consta dos autos. 
JULGO PROCEDENTE o pedido lnldal, para condenar a ré a 
naduzir o valor da parcelas dos empréstimos financeiros 
havidos com o autor, consignadas em fo!N de pagamento, 
para o lím~e de 30% de seus rendimentos brutos. conforme 
preconiza o art. 8" do Decreto 6.38612008. Mantida, portanto, a 
decisAo de anteclpaçAo de tutela. 
Oou por extinto. o feto conforme o art. 269, t do CPC. 
P. R. I. 
Após o trans~o em julgado, arqu~se. 

N" único da Justiça: 003750-444.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: CLAUDIA LOBA TO DE ALMEIDA 
Advogado: OUNTO JOSE DE OLIVEIRA AMOR IM - 876AAP 

• Parte Ré: FACULDADE DE MACAPA · FAMA 
Advogado: KATIANE MARINHO CARVALHO - 17710CE 
Sentença: Em face a todo o exposto e o mais que dos autos 
consta, bem como do convencimento que formo. JULGO 
PROCEDENTE a pretenslo do autor para CONDENAR a 
Reclamada FAMA - FACULDADE DE ~PA a pagar a 
ELLEN MARA CORREA GOMES a importincla de R$ 
8.122.18 (o~o mi. cento e vinte e dois reais e dezo~o 
centavos), pelO dano moral causedo A Reclamante. Sobre 
esse valor incidir lo atua&zaçio monetjna pelo IN PC, contados 
deade a proposRura da açto, e juroa. á taxa legal de 1% ao 
ma (CC/2002, art. 406 c:Jc art. 161 , § 1•. do CTN). desde a 
citaçAo. 

Por conseguinte. Julgo extinto o processo com julgamento do 
méritO, o que faço com base no art. 269, I, do CPC, nlo 
havendo condenaçAo em custaa e honotáriol nos termos do 
art. 55 da Lei 9.099195. 

Intimem-se. 

Após o trAnsito em julgado da sentenç;~, aguarde-se o prazo 
legal para o cumprimento vofun"rio. Silenciando a recJamada, 
prossiga-se para o cumprimento da sentença nos termos do 
art. 47>J, do CPC. 

N" único da Jus!~. 003534~21 .2008 . 8 03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONI-ECIMENTO 
Parte Autora: FRANCIARA OLIVEIRA DE LIMA 
Advogado: JOANNA OARC COSTA DE SOUZA- 251AP 
Parte Ré: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AIAAPA -
CEA 
Advogado: MAX DA SILVA NASCIMENTO - 1286AP 
Sentença. Ante todo o exposto e pelo livre convencimento que 
formo REJEITO A PRELIMINAR de ilegitimidade aliiva e, com 
base no art. 14, § 3•, 11, do CDC, JULGO IMPROCEDENTE o 
pedodo onlcial. Extingo o processo com análise do mérito nos 
termos do art. 269. I, do CPC, nlo havendo condenaçlo de 
cuatas ou honorários nos termos do art. 54 de Lei 9.Qg9J95. 

Publique e lnlimem-se. 

Trans~ada em julgado a sentença, arquivem-se os autos. 

N" único da Justiça: 0002131-72.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: NICOL Y PEREIRA DE LIMA 
Advogado: RAFAEL JOSE CHERFEN DE SOUZA 
BOETTGER • 22958SP 
Parte Ré: EDIVANE DE ALMEIDA SOBRINHO 
Agendamento de audí6ncie: Audi6ncie agendada plltl o dia 
22/06/2009 às 11 :30 

N" único da Justi~: 0009492-43.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Pane Autora: CRISTIANE NUNES DA SILVA 
Advogado: JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA - 858AP 
Parte Ré: BRADESCO SEGUROS 
Agendamento de audiéncia: Audi6ncia agendada pa<a o dia 
0610812009 is 08:00 

N" único de Justiça: 0002771-75.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte Autora: MAURO MARTINS CAVALCANTE 
Advogado: FERNANDO AUGUSTO NEGRÂO BRAGA -
981AP 
Parte Re: EDUARDO DOS SANTOS TAVARES 
Agendamento de aud~ncia: Audiência agendada para o dia 
0810612009 b 11 :20 

N" unico da Justiça: 0010349-26.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÁO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARIA DE JESUS PIRES BORGES CORREIA 
Parte Ré: MANOEL O SILVA- ME- STAR BYTE TECNOLOGI 
Advogado: MARIA DO PILAR TIAGO DE SOUZA • 505AP 
Oespacho/Oeci.Ao: A dívida jj foi aalisfeita. lindo a açlo i• 
sido extinta, nos termos da sentença de fl. 25. 
Assim, terminada eJtá a nslaçio processual entre as partes. 
Reat~ua-se para a devedora o valor depos~ado na n. 30. 
Por equldade. cientifique-se a credora da petlçlo de n. 29. 

Após, nstornem os autos ao arquivo poia j' encerrada a 
prestaçlo jurisdicional neste feito. 

N° único da Justiça: 0022391-10.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: IVALDO DO NASCIMENTO GIUSTE 
Advogado· JORGE ANAICE - 540AP 
Parte Ré: BRADESCO SEG~OS 
Advogado: FABIO GóES JUAREZ -1410AP 
Senten~: UI- DISPOSITIVO 
PELO EXPOSTO, e tudo mais que con$18 dos autos 
~EITO as preliminares e prejudiciais de mérito suscita<* 
pela parte ,.querida. e. no rnério, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE O PEDIDO do autor, condenando a parte lê 1 
paga[ -lhe o valor de R$5.532, 7a(clnco mil, quinhentos e trinta 
• doi& r .. is e setenta a oito oentavos), equivalente a 33.33% 
do valor maJdmo pnsvisto no art. 3", b da Lei n• 8.194174. A 
importlncia ~ ter atualizada mooeUtia a contar da 
prooositura da açlo. a acrescida de iuros de mora na ordem 
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de 1% a.m. a partir da cíta~o. 
Oou por extinto o processo, nos termos do art. 269, I do CPC. 
Sem custas. 
P.R.I. 
Fica a parte r6 desde logo intimada do prazo de qu1nze dias. 
contados do transito em JUlgado, para efetuar o pagamento 
espontAneo de obrigaçAo. sob pena de acrésCimo de multa de 
10%. ex vi do art. 47~J do CPC. 

N" único da Just~: 0027431-70.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL -CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA 
Advogado: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 
999999999999999AP 
Parte Ré: SUL AMIÕRICA CIA DE SEGUROS 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO -
916AP 
Senten~: 111 - DISPOSITIVO 
PELO EXPOSTO, e tudo mais que consta dos autos 
REJEITO as preliminares e prejudiCiais de mêr~o argOidas pela 
ré, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO da autora, 
condenando are a pagar-lhe o valor de R$13.500,00(tteze mil 
e quinhentos reais). A importincia deverj ser atualizada 
monetjria a contar da propos~ura da açto. e acrescida de 
juros de mora na ordem de 1% a.m. a partir da citaçJo. 
Oou por extinto o processo. nos termos do art. 269, I do CPC . 

_ Sem custas e honor6rios advocallc:los. conforme art. 55 da 
LJE. 
P. R. I. 

Fica a parte ré, desde logo intimada do prazo de 15 dias. 
contados do trlns~o em julgado, para pagar a condef\açAo. 
sob pena de acréscimo de muna de 10%. ex vi do art. 47~J do 
CPC. 

N" único da Justiça: 0012574-82.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Pane Autora: JOSEANE VAZ DOS SANTOS MACIEL 
Advogado: VICENTE MANOEl PEREIRA GOMES - 440AP 
Parte Ré: JUAREZ DECORAÇOES 
Agendamento de audi6ncie: Audléncia agendada para o dia 
06.10812009 •• 08:20 

N" único da JUIIIIça: 001261~79.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: ANDERSON CARLOS SILVEIRA SERRA 
Advogado: ANOERSON CARLOS SILVEIRA SERRA 
1276AP 
Parte Ré: C. S. DE ALMEIOA ROMANI - ME (TlM MANIA) 
Agendamento de audi6ncía: AU<fléncia agendada para o áoa 
0610812009 as 08:30 

N' único da Justiça: 0012224-94.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 
Parte Autora: RUTH HELENA RDORIGUES MONTEIRO 
Advogado: GENIVALDO MARVlJLU SENIGALIA- 410AP 
Parte Rê: .IOAO LUIS PULGATTt 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
2910512009 As 11.00 

N" unico da Justiça: 0010l63~.2009.8.03.000f 
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 
Parte Autola: CLEMENCIA PORTO SILVA 
Advogado: EMANOEL DE JESUS MORAES- 1525AP 
Parta R6: DEYSE CAROLINE LACERDA MERC~S 
Agendamento de audi6ncie: Audi•ncia agendada para o dia 
29J0512009 • • 11:10 

N" l.wlico da Justiça: 0002311.a8.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: lUSIGNAN SILVA DA CRUZ 
Advogado: RICARDO GONCALVES DOS SANTOS - 421AP 
Parte Ré: BANCO BRADESCO SIA 
Agendamento de audiência: Audiéncía agendada para o dia 
05/0812009 ás 09.50 

N" unico da Just.ça: 0004571-75.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CíVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora. J. B. S. A. 
Parte Re: B. e. L 
Advogado: CttmiYA JOROANA DA SILVA PICANÇO -
916AP 
Parte Ré: S. C. 
Sentença: 111 -DISPOSITIVO 
Pelo exposto, e tudo mais que consta dos alb>s REJEITO as 
preliminltes suscitadas pelas res, e no mérito, HOMOLOGO a 
desistlncia da autora quanto ao pedido de revilto de juros do 
contrato de empréstimo, e no demais, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretendo 
consubstanciada na Inicial, para declarar rescindido o contrato 
de pecüllo havido com 1 ré SOCIEDADE CAXIENSE DE 
MúTUo SOCORRO PREVI~NCIA PRJVADA, a contar desta 
dela, devendo a rê M abster de efetuar qualquer cobrança 
re~nte a tal contrato no contra-cheque da autora. sob pena 
de devoluçlo em dobro. 
Dou por extinto o le~o. ex vi do art. 269. t do CPC. 
Sem cums e honot'irioa 
P. RI. 
Após o trans~o em julgado, arquiw-se. 

N" único da Justiça: 0008176-92.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autor~: SIDNEI DAS GRACAS COSTA AMANIAJAS 
Advogado: JACtARA MORAES AMANAJÂS- 1329AP 
Parte Ré: PAULO BRAGA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
06108/2009 às 08:40 

N" unico da Justiça: 00029Cl6-a7.2009.8.03.0001 
- RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 

Parte Autola: ClEIDENIRA TEIXEIRA MONTEIRO VIEIRA 
Advogado: RIANO VALENTE FREIRE - 1405AAP 
Parte R6: BANCO PANM'ERICAHO SA 
Agendamento de audléncia: AudiAncla agendada oara o dia 
0610812009 .. 08:50 

N" único da Justiça: 0006746-08.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO 
Parte Autora: EUETE TEIXEIRA DIAS 
Adivogado: FRANCISCO JANUARIO DE SOUZA NETO -
378AP 
Parte R•: DEYSE I!RAZAO BRAGA 
Agendamento de audiéncia: Audiência agendada para o dia 
2510512009 *' 11 :15 

N" único da Justiça: 0008546-7!.2009.8.03.0001 
RECLAMAC}.O CIVEL - CONHECIMENTO 
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Parte Autora· CRISTIANE FIGUEIREDO NUNES Advogado: ADRIANNA SOCORRO ÁVILA RAMOS - 1151AP 
Parte Autor;. FABITON AGUIAR FIGUEIREDO Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA. 890AP 2910512009 h 08:00 
Parte R6: MONACO MOTO CENTER N" único da Justiça: 0008551-30 2008.8.03.0001 
Agendamento de audiénc:oa· Audiência agendada para o dia RECLAMAÇÃO CIVEL. CONHECIMENTO 
Oo/0812009 às 09 00 Parte Autora. RENATO CESAR ANDRADE DE COELHO 

Advogado. ALAN DO SOCORRO SOUZA CAVALCANTE -
N° único da Justiça: 0009492-43.2009.8.03.0001 23ôAP 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·CONHECIMENTO Parte R6: AMERICANAS .COM S A 
Parte Autora. CRISTlANE NUNES DA SILVA Advogado: KARLHEINZ ALVES NEUMANN - 117514SP 
Advogado JOSÉ WENCESLAU FERREIRA ROSA- 858AP Parte R6: GRADIENTE ELETRONICA S/A 
Parte Ré: BRADESCO SEGUROS _ Despacho/Deci~o· Considerando a exiatencia de impugnaçao 
Agendamento de audiencia· Audiência agendada para o doa ao cumpnmento da sentença, confQnne fl. 37138, e a 
06108/2009lls 09:10 onfomlaçao de pagamento oe n. 53154. manifeste-se o autor 

em cinco (5) dias. 
N• únoco da Justiça· 0037692-94.2008.B.03·0001 Após', conclusos para decisao sobre os embargos. 
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE AESTRO ALVES FERREIRA N" único da Juatiça: 0035395-17.2008.8.03.0001 
Advogado: AUGUSTO ANDERSSON MIRANDA LIMA • RECLAMAÇÃO CIVEL- EXECUÇÃO 
1518AP Parte Autora: RICARDO WAGNER BEZERRA 
Parte Ré JOSE VALDEMIR MAIA DE HOLANDA Advogado: JOÃO SOARES DE ALMEIDA. 254AP 
Parte Ré. MARIA DE JESUS MAIA HOLANDA Parte Ré. KEILA MONTEIRO DE OLIVEIRA 
Advogado· JOÃO EDUARDO DE CAMPOS VASCONCELOS Rotonas processuais. FINALIDADE: Fornecer o endereço 
- 16630CE atualizado da parte devedora, no prazo de 05 dias. 
Sentença. Ante todo o eJ<l)Osto, pelo livre convencimento que 
formo a o que mais dos autos cons~m : N• único da Justiça: 001110~31.2009.8.03.0001 

RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
a) REJEITO A PRELIMINAR de ileg~imidade passiva. 

b) JULGO PROCEDENTE o pedido de indenizaç.to por danos 
moraos. fixados em RS 2.<>:>0.00 (dois moi rea~). sobre os quais 
incidirá correçao monetana desde a propositura da aç.to e 
Juros de 1'A. ao m~ a part rda claç.to. 

c) JULGO PROCEDENTE o pedido de indenizaç.to por danos 
matenais, esles comprovados no valor R$ 1.029.00 (um mil e 
vonle e nove reaos). sobre os quais Incidirá correç.to monelarla 
desde o eletovo desembolso e juros de 1% a partir da 
propos~Ufa da aç.to. 

d) EXTINGO O PROCESSO com análise do mér~o. nos 
termos do art. 269, I, do CPC. deixando de fixar hOnorânos e 
condenar em cus~s. em face daa dosposições legais da Lei n• 
9.099/95. 

e) Clenlif'<!uem-se os Reclamados que deverlo cumprir a 
condenaç.to espontaneamente no prazo de quinze (15) dias, 
contados do transito em !Uigado da sentença, sob pena de 
inadir em multa de 10% sobre o valor condenatório, nos 
termos do art 475-J, do CPC. 

f) Publique-5e e onlimem-se. 

N" único da Justiça: 0012612-94.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CÍVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA FRANCISCA GOES 
Advogado: JANILCE ARAGAO DA ROCHA· 805AP 
Parte Re: ROSILENE CORDOVIL ALVES DOS SANTOS 
Parte Ré: RUBENS GOMES DOS SANTOS 
Agendamento de audiência: Audiéncia agendada para o dia 
06/0812009 h 09:20 

N" único da Justiça: 0012592-06.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL · CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSÉ ALBERTO BOLONHA COSTA 
Advogado: LUCIMALVA SARAIVA BARBOSA • 1150BAP 
Parte Ré: CLAUDIONOR COSTA DOS SANTOS 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
0610812009 às 09:30 

N" único da Justiça: 0007426-90.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ClvEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: CARLOS AUGUSTO MORAES DOLZANES 
Advogado: MARIA DE NAZARE SANTANA DE SOUSA-
575AP 
Parte Rê: FLAVIO RICARDO SERRA COLARES 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
20/0512009 .h 11 :30 

N° único da Justiça: 00086€5-23.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOAO NASCIMENTO BORGES FILHO 
Advogado: KA TIA DANTAS DE MELO - 827 AP 
Parte Ré: TAM LINHAS AEREAS S/A 
Agendamento de audiência: Aud~ncia agendada para o dia 
1010812009 às 08:30 

N" único da Justiça: 0003935-12.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parta Autora: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SOUZA 
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS· 815AP 
Parte Ri: PECULIO UNIAO - PREVIDENCIA 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA • 371 BAP 
Despacho/Decisao: Recebo o re<:urso interposto em seu efeito 
devolutivo (art. -43. Lei 9.099/95, prime~a parte). eis que 
tempestivo. 
Defiro o pedido de gratuidKe. 
Intime-se a parte recorrida para oferecer contra-<azOes no 
prazo legal. 
VIndas ou não as contra-razOes, decorrido o prazo legal. 
subam os autos ol Colenda Turma Recursal. 

N" único da Justiça: 0011505-15.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: ESTHER MOREIRA DE MORAES 
Parte Autora: WILKER DE JESUS LIR.A 
Advogado: THAFNES ABRAAO MONASSA • 909MP 
Parte Ré: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA -
CEA 
Agendamento de .audiência: Aud~ncla agendada para o dia 
10/0812009 as 08:40 

N" único da Justiça: 0011065-19.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: VERÓNICA MARINHO DA SILVA 
Advogado: DANIEL DOS SANTOS DIAS- 1054AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
10/0812009 âs 09:10 

N" único da Justiça: 0001862-33.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: GILSILENE DA SILVA CAVALCANTE 
Parte Rê: MARIA ELIVANA CARDOSO BARBOSA 

Parte Autora: NILSON BATISTA DA CRUZ 
Advogado: LUIZ MARIO ARAWO LIMA- 7674PA 
Parte Ré: UNIPREV - UNIÃO PREVIDENCIÁRIA 
Despacho/Oecis4o: Indefiro o pedido de antecipaçllo de tutela 
ante a faKa de verossimilhança das alegações da parte autora, 
especialmente pelo dOCIJmento de ft. 24, o qual ondica, em 
tose, ter OOOITido ncvaç.to de divida. 
Designe-se audi6ncia de COOCIIiaÇio, lnstruçao e julgamento. 
Cite·se o Intimem-se as partes. 

N" único ·da Justiça: 00111 0~31.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ClvEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: NILSON BATISTA DA CRUZ 
Advogado: LUIZ MARIO ARAUJO LIMA - 7674PA 
Parte Ré: UNIPREV - UNIÃO PREVIDENCIÁRIA 
Agendamento de audiência: Audiéncia ~ndada para o dia 
10/0812009 às 08:50 

N" único da Justiça: 0012564-38.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: EVANDRO FERNANDES DA SILVA 
Advogado: EDNICE PENHA DE OLIVEIRA- 892AP 
Parte Autora: ROSANA FERNANDES DA SILVA 
Parte R&: TIM CELULAR SA 
Despacho1Decis3o: Os fatos questJonados pelos Reclamantes 
se deram jUlho, agosto. setembro e outubro de 2007. Contudo. 
mesmo que os autores aleguem o desacerto dos 
procedimentos da Reclamada, alpda assim. efetuaram o 
pagamento da fatura de novembro/07 e fevereiro/08, nos 
termos da lnformaç.to de ft. 20 e somente em 2009 vieram a 
juizo apresentar sua pretensao. Entendo, neste caso e em 
sede de juizo provisório. afastado o perigo da dem~ 
Assim, afasto a prevlsi>ilidada do arl 273, do CPC, e indefiro 
o pedido de antecipaÇio de tutela. 
Oeslgne·68 audiência da conciliaÇio. Instrução e julgamento. 
c ne-se e intimem-se. 

N• único da Justiça: 00t2564-38.2009.8.Q3.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: EVANORO FERNANDES DA SILVA 
Advogado: EDNICE PENHA DE OLIVEIRA - 892AP 
Parte Autora: ROSANA FERNANDES DA SILVA 
Parte R6: TIM CELULAR SA 
Agendamento de audiência: Audiência agendado para o dia 
10108/2009 as 09:50 

N" único da Justiça: 001255~09.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: HERMAN MAIA DA CRUZ 
Advogado: ARTHUR CÊZAR SOUZA OLIVEIRA - 1257AP 
Parte Ré: PIRES & CIA L lUA 
Despacho/Oecislo: Considtfando que ainda pende de 
definiç.to o processo entre as mesmas partes cuja tramüaçlo 
se dá no Juizado da Microempresa, Indefiro o pedido de 
antecipaç.t~ de lute la. 
Designe-se audiência de concillaç.to, lnstruç.to e julgamento. 
C~e-se e intimem-se. 

N" único da Justiça: 001255~.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL -CONHECIMENTO 
Parte AutO< a: HERMAN MAIA DA CRUZ 
Advogado: ARTHUR CÉZAR' SOUZA OLIVEIRA· 1257AP 
Parte Ré: PIRES & CIA L TOA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
10108/2009 is 08:00 

N" único da Justiça: 0039813-95.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIJ.ENTO 
Parte Autora: JOZJMAR LOPES DOS SANTOS 
Advogado: JOSEMIR COSTA DOS SANTOS- 1132AP 
Parta R6: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 
Advogado: KATIA DANTAS DE MELO - 827AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL S.A 
Advogado: MARIA DE NAZARE SANTANA DE SOUSA -
575AP 
DespachoJOeclsJo: Reoebo o recurso do Reclamante eis que 
tempestivo. 
Quanto ao pedido de gratuidade, defiro com a condiç.to de 
que havendo condenaçêo em favor do Reclamante, deste seja 
abatido o respectivo valor das CU&taa e do prepero. 
Intime-se a outra parte para ofeltar contra-razOes, no prazo 
legal. 
Decorrido o prazo, com ou seu reapoata do recorrtdo, subam 
os autos a Cotenda Turma Recursal. 

N" único da Justiça: 00t0201-15.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: WEUINGTON RAMON TOURINHO DA COSTA 
Advogado: ALFREDO ALEIXO DE SOUZA FILHO ·10111AP 
Parte Ré: FACULDADE ATUAL 
Advogado: SÓNIA MARIA DA SILVA FERREIRA LIMA -
1326AP 
Sentença: 111 - DISPOSITIVO 
Diante do exposto e tudo mail que consta dos autos, com 
base no art.186 do CC/2002, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a preten~o da parte autora. CONDENANDO a 
reclamada a pagar-lhe, a titulo de ondenizaçto por danos 
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morais o valor de R$ 4.650,00(quatro mil, seoscentos e 
cinqüenta reais) acresoldo de juros de mora de to/o ao mês e 
COfT9çAo monetjrla pelo IN PC a contar desta sentença. 
Sem custas o honorários, nos termos da UE. 
Dou por encerrada a prutaçao jurisdicoonal de pmoeiro grau, 
com apreciaç.to do ménto. conforme art 269, inciso I do CPC. 
P. R. I. C. 

Fica a parto ré desde logo intimada do prazo de quinze dias. 
contados do transito em julgado. para efetuar o pagamento da 
condenaÇio, sob pena de acréscimo de multa de 10% e 
execuç.to forçada, conforme art. 475-J do CPC. 

N" unico da Justiça: 0013019-37.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: GERCINO FERREIRA MADURE IRA 
Advogado: GLENDA BARBOSA PEREIRA· 1382AP 
Parte R6: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS- 919AP 
Sentença: Ante o exposto: 

I. Julgo procedonlo o pedido formulado na inicial, para 
condenar a reclamada, nos termos da Lei n• 6.t94/1 .974. a 
pagar à parte Reclamante a importância de R$ t8.600,00 
(dezoijo moi e seiscentos reaos). correspondente ao limKo 
máximo prevosto de quarenta (40) salários mlnimos vogentes, 
conforme art. 3", allnea b. inciso 111, da Lei 6.194/1974. 
Refenda verba seré acrescida de atualizaç.to monetária pelo 
INPC, desde a propos~ura da aç.to. e de juros legais de 1% 
(um por cento) ao més (CC/2002, art. 406 c/c art. 161, § 1°, do 
CTN). desde a c~aç.to. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo com julgamento do 
ménto, o que faço com base no art. 269. I, do CPC. nio 
1\avendo condenaç.to em custas e honorári~s nos termos do 
art. 54 da Lei 9.099/95. 

Fica ciente a Reclamada de que decorrido o prazo de quinze 
(15) dias após o tràns~o em julgado da sentença, nêo havendo 
cumprimento voluntário. lncld~â em muha de 10% sobre o 
valor da condenaçao nos termos do art. ~ 75-J. do CPC. 

PubliqU&-Se e intimem-se. 

N" único da Justiça: 003097~33.2007.8.03. 0001 
RECLAMAÇÃO ClvEL - EXECUÇÃO 
Parte Autora: MONICA LEMOS BARRETO 
Advogado: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS • 670AP 
Parte R6: VILMA OINIZ SHEERRING 
Despacho/OecosAo: Manneste-se a credora sobre seu 
Interesse em adjudicar o bem penhorado, bem assim sobre o 
prosseguimento da execução. 

N" único da Justiça: 0016854-33.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: NELSON NERI ARAUJO DOS SANTOS 
Defensor Público: LINCOLN FREDERICO GUEDES OA 
SILVA-1143AP 
Parte Re: RENAN GONÇALVES DE MELO 
Advogado: GREGÓRJO GODINHO NUNES JÚNIOR -
1251AP 
Oespacho/DecisAo: Designe-se novamonte audlbcia de 
conciliaÇio, inatruçAo e julgamento, oportunidade em que as 
partes poderio apresentar todas as provas que possui rem. 
Intimem-se as partes. 

N" único da Justiça: 0016854-33.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CiVEL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: NELSON NERt ARAUJO DOS SANTOS 
Defensor Público: LINCOLN FREDERICO GUEDES DA 
SILVA -1143AP 
Parte Re: RENAN GONÇALVES DE MELO 
Advogado: GREGÓRIO GODINHO NUNES JÚNIOR • 

- 1251AP 
Agendamento de audiêncir.-Audiêncla agendada para o dia 
12108/2009 b 08:00 

N" único da Justiça: 0006909-22.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: ANTONIO DE FREITAS SANTANA 
Advogado: GLENDA BARBOSA PEREIRA - 1382AP 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS - 919AP 
Sentença: Considerando que a divida foi quitada, EXTINGO a 
execuçAo, tal como prevê o artigo 794, I do CPC. 
Intimem-se. 

Após, arquive-se independente de trAns~o em julgado em face 
dos principies da informalidade e celeridade, orientadores dos 
Juizados Especiais. 

N" tlnico da Justiça: 0023360-25.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ClvEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARLI PEREIRA TRINDADE 
Advogado: DEOJAN WALDECK RIBEIRO - 952AP 
Parte Ré: DOMESTILAR 
Advogado: DENIZ CHAVES ALMEIDA · 856AP 
Parte Ré: GRADIENTE ELETRONICA SIA 
Parte Re: J. SILVA E SILVA-ME 
Despacho/OecisAo: Expeça-se alvari de levantamento do valor 
depositado na ft. 63 em favor da parte autora, Intimando-a a 
comparecer em jÜizo para o recebimento. 
Após, nada raquerendo o autor, arquivem-se os autos. 

N" único da Justiça: 0015989-15.2005.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ClveL ·CONHECIMENTO 
Parte Autora: FRANCISCO DE ASSIS 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO- 99999AP 
Parte Ré: BEI>EDITO SOUZA DE OLIVEIRA 
Advogado: MARCUS VINICIUS DE SOUSA ASSUNÇÃO • 
1153AP 
Parte Ré: GISELE FERNANDES DE OLIVEIRA 
Sentença: Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os 
pedidos do reclamante. para condenar soidariamente os 
reclamados a lhe pagarem: 
I. A dtulo de danos materiais, o valor de RS 1.87~.71, que 
deverj ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros legais de 
1% ao més, ambos a corur da 301912005 (Súmula 54 do ST J); 
11. A Ululo de dai).)S estéticos, a importância de R$ 2.250,00, 
corrigida monetariamente pelo INPC, a contar desta data. e 
aaescida de juros lega~ de 1% ao m6s, estes a contar do 
evento danoso (Sumula 54 do ST J): 
111. A título de danos mora~ . o valor do R$ 13.500,00 (treze mil 
• quinhenlo$ reais), atualizado monetariamente pelo INPC. a 
contar desta __ data. e acrescido de juros leQaos de 1% ao mh, 
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este a contar do evento danoso (Súmulas 54 do ST J). 
Ficam os reclamados advertidos de que nao cumprida a 
sentença no prazo de quinze dias contados do tràns~o em 
julgado, será a condenaçao acrescida de multa de 10% (dez 
por cento), independentemente de prévio requerimento do 
exeqüente. 
Sem CIJ&tas ou honorérios. pois ausenta má-fé. 

PubliQue-se. Registre-se. Intimem-se. 
Macapà, 14/0412009. 

N" único da Justiça: 0010343-24.2005.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- EXECUÇÃO 
Parte Autora: ROSILMORAN DE FARIAS 
Advogado: GILVAN FERREIRA DIAS. 973AP 
Parte Ré: JULIO CESAR DA CUNHA LUZ - ME 
Advogado: MARLOIVA SAMPAIO - 31 008RS 
Oespacho/Deci&ao: Em seguida, manifeste-se o autor sobre a 
peliça o dQ n. 228. 

N" único da Justiça: 00t8t21-40.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: LUIZ FERNANDO COSTA DA SILVA 
Advogado: CRISTOVÃO COSTA MIRANDA- 1058AP 
Parte Re: BRADESCO SEGUROS S/A 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO -
9t 6AP 1 
Sentença: 111- DISPOSITIVO 
PELO EXPOSTO. e tudo mais que dos autos consta. JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, reconhecendo a 
ocorrência da prescriçao, conforme art. 208.§3°, IX do 
CC/2002. 
Como conseqü~ncia , extingo o Ido. com base no art. 269, IV 
do CPC. 
Sem custas a honorários advocallcios. 
Publique-se. Registra-se. Intime-se. 
Após o transito em julgado. arquive-se. 

N• único da JusUça: 000801~0.2009.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CivEL- CONHECIMEIITO 
Parte Autora: KÁTIA CILENE DA SILVA 
Advogado. AIITONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS -
897AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL 
Oespacho/Decisao: Em que pese a plausibilidade do pedido de 
antec:lpaçao de tutela. nao vieram aos autos prova de 
negativaçao do nome da Reclamante no SPC ou no SERASA, 
o que revela a falta de interesse da medida. 
Se apresentados tais documentos, nova conc:lusAo. 
Designe-se audiência de conciliaçao, instrvçJo e julgamento. 
CHe-se e intimem-se. 

N" único da Justiça: 0008010-acl.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: KÁTIA CILENE DA SILVA 
Advogado: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS -
897AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL 
Agendamento de audi6ncia: Audiência agendada para o dia 
12/08/2009 és 08:30 

N" único da Justiça: 0011-471-11 .2007.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA JOSIÕ SILVA LEÃO 
Advogado: ORLANDO SOUTO VASCONCELOS- 1330AP 
Parte Ré: TELEMAR DO NORTE LESTE 
Advogado: MAX DA SILVA NASCIMENTO- 1286AP 
Oespacho/Dacislo: Recebo a impugnaçAo, eis que garantido o 
juizo nos termos do art. 475-J, § 1•, do CPC. 
lnbme-se a outra parta para manifestar-se em quihze (1 5) dias 
a, após, conclusos para decisllo. 

N" úniCO da Justiça: 0006920-17.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: ROSIVALDO ALVES DOS ANJOS 
Advogado: PRETTY CHRJSTINA QUEIROZ LEITE 
FIGUEIREDO - 1501AP 
Parte Ré: BANCO PANAMERICANO 
Despacho/Decisão: Indefiro, por ora, o pedido de antecipação 
de tutel;l. eis que os documentos juntados nlo ratificam as 
alagaÇOes constantes na inicial. 
Designe-se audi!:ncia de conciliaçao, ínstruçao e julgamento. 
Cit&-se e lntlmem-aa. 

N" único da Justiça: 0006920--17.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL -CONHECIMENTO 
Parte Autora: ROSNALDO ALVES DOS ANJOS 
Advogado: PRETTY CHRISTINA QUEIROZ LEITE 
FIGUEIREDO- 1501AP 
Parte Ré: BANCO PANAMERICANO 
Agendamento da aUdiênda: Audiência agendada para o dia 
12/0812009 b 08:40 

N" único da Justiça: 0028421~1 .2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parta Autora: DELCIO DE OLNEIRA CASTRO 
Advogado. JOSt WENCESLAU FERREIRA ROSA - 858AP 
Parte Ré: BRAOESCO SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS - 919AP 
Sentença: 111 - DISPOSITIVO 
PELO EXPOSTO, e tudo mais que consta dos autos 
REJEITO as preliminares e prejUdicial& de mérito argOidas pala 
ré, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do autor, 
condenando a ré a pagar·lhe o valor de 
R$16.600,00(dezesseis mil e aaiscentos reais). A lmport.Ancia 
devera ser atualizada monetária a conl<lr da propoa~ura da 
açao, e acre~ de juros de mora na ordem de t% a.m. 1 
partir da citaçAo. 
Dou por extinto o processo, nos termos do art. 269. I do CPC. 

Sem custas e hononlrios advocatlcioa, conforme art. 55 ~ 
LJE. 
P. R I. 

Fica a parte ré. desde logo Intimada do prazo de 15 dias, 
contados do trtnsito em julgado, para pagar a condenaçao, 
sob pena de acréscimo de muKa de 1 O%. ex vi do art. o475-J do 
CPC. 

N" ónico da Justiça: 0008051-27.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMEIITO 
Parte Autora: KA TIA CILENE DA CONCEIÇ.I.O OLIVEIRA 
Advogado: MAURO JOAO MACEDO DA SILVA - 499AP 
Parte Ré: SUL AMERICA SEGUROS 
Agendamento de audí6nc:la: Audiéncla ~endada para o dia 
2910612009 ••• 10:00 
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N" único da Justiça: 0040071-08.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMEIITO 
Parte Autora: MARINELIA DA SILVA ALVES 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS-400AP 
Parte Ré: BANCO FININVEST SIA 
Agendamento de audíflnc:la: AÍJdiéncla agendada para o dia 
2210612009 às 10:00 

N• único da Justiça: 0014301-t3.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: OTN I MIRANDA DE ALENCAR 
Advogado: CHARLOTTE MARQUES ST1JDIER- 551AP 
Parte Ré: MARCIO BARBOSA LIMA 
Agendamento de aud~nc:la: Audíflncia agendada para o dia 
2810512009 às 10:00 

N" único da Justiça: 0001788-a1.2006.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CiVEL - EXECUÇÃO 
Parte Autora: OSVALOINA NUNES GUIMARÃES 
Advogado: CARLOS ALBERTO SERRA TAVARES - 725AP 
Parte Ré: SEBASTIÃO DE NAZARlO DE SILVA 
Oespacho/Decisao: Intime-se a etedora, por seu patrono, a 
indicar nos autos em dnco (5) dias, bens do devedor passlveis 
de penhora, pena de extinção do Ido nos temnos do art. 53. § 
4•, da Lei 9.099195. 

N" único da Justiça: 0034798-a2.2007.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ClvEL - EXECUÇÃO 
Parte Autora: EDILSON DE FREITAS 
Advogado: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA - 636AP 
Parte Ré: BANCO PANAAU:RICANO SIA 
Advogado: RENILDA CANTUARIA DE SIQUEIRA PINTO -
799AP 
Sentença: Considerando a infomnação do Banco do Brasil 
constante de n. 77 de que Íllexistem outros valores bloqueados 
oriundos de depós~os ou transferência de cred~os da 
devedora e, ainda. que a divida foi qunada, EXTINGO a 
execuçaG, tal como prevê o artigo 794, I do CPC. 
Intimem-se. 

Após, arquiva-aa independente de trAnsito em julgado em face 
dos prtnciplos da Informalidade e celeridade, orientadores dos 
Juizados Especiais. 

N° único da Justiça: 0007801-91.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA DOS REIS PINHEIRO 
Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA- 890AP 
Parte Ré: FAMILIA BANDEIRANTES 
OespachoiOecisAo: NAo restaram evidenciados abuso da 
direito ou ilegalidilde da medida da parte Reclamada no que se 
nsfera ao contrato de empréstimo, o que dever~ ser analindo 
em momento Instrutório diante das provas produzidas e 
especialmente do contnsto celebredo, que até o momento nlo 
vieram aos autos. 
Assim, Indefiro nesta parte o pedido de antedpaçlo de tutela. 
Contudo, o direito de assoclaçao assegurado em 64-b~a 
constitucional de"Je ser respeitado, assim, manifestando-se o 
Reclamante em nao mais permanecer filiado * empresa 
Reclamada. neste ponto visualizo o abuso de direito da 
demandada. 
Assim, em faca da jurisprudência formada sobre o tema, e 
com suporte na dísposiçao do art. 273 do CPC, defiro o pedido 
de antecipaçao de Meia na parte que pretende o 
cancelamento dos descontos na remuneraçao do autor &ob o 
titulo de pre~nc:ia. OfiCie-se ao órgao nsspon&ável pela folha 
de pagamento do Reclamante para que cancela os descontos 
em sua remuneraçao, sob a rubrica "FAMIUA BANO. PREV. 
PR.PREVI" até ulterior determinaçao deste juizo. 
lntime•se a Reclamada para que se abstenha de efetuar 
novos descontos a esse título sob pena de pagar multa no 
valor de R$ 1.000,00 (um mU nsaia) em caso de 
descumprimento. 
Defiro o pedido de inversão do 6nus da prova, nos termos do 
art. e. VIII, do coe. 
Deslg~ audiência de conc:lliaçao, lnstruçao e julgamento. 
cne-se e intimem-se. 

N" único da Justiça: 000780t·91 .2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA DOS REIS PINHEIRO 
Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA- 890AP 
Parte Ré: FAMILIA BANDEIRANTES 
Agendamento de audiência: Audillnc:la agendada para o dia 
12108/2009 às 08:50 

N" único da Justiça: 0038426-45.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE AUGUSTO DA SILVA 
Parte Ré: FACULDADE SEAMA. 
Advogado: JOÃO HENRIQUE SCAPIN - 584AAP 
Sentença: 111 - DISPOSITIVO 
Pelo exposto, e tudo mais que consta dos autos ACOLHO a 
preliminar da Ilegitimidade ativa "ad causam• e extingo o fe ito 
sem apreciaçJo do rMrito, ex vi do art. 267, VI do CPC. 
Sem custas e honor$rios edvocatlclos. 
P. R. I. 
Após o trans~o em julgado, arquivem-se os autos. 

N" único da Justiça: 000585~21.2008 .8 .03.0001 
RECLAMAçAO ClvEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSIÕ RIBAMAR PLACIDO 
Advogado: ALBETHANIA ARAUJO DE OLIVEIRA -1 252AP 
Parte Rt: MONACO MOTOCENTER LAGOA COMERCIAL 
LTDA 
Advogado: ALEXANDRE DUARTE DE LIMA - 1377AAP 
Sentença: 111- DISPOSITIVO 
Pelo exposto, e tudo mais que consUI doi autos ACOLHO a 
preliminar de llagftímidade passiva "ad causam· suscitada pela 
parte ré, e extingo o fe~o sem epreciaçlo do mér-o, ex vi do 
art. 267, VI do CPC. 
Sem custas e honorários edvocallc:los. 
P. R. I. 
Após o transfto em julgado, arqulvem--aa. 

N" único da Justiça: 0029775-24.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ClvEL - CONHECIMEIITO 
Parte Autora: ALUIZIO PINTO DE ABREU 
Advogado: EDILENE SANTOS ABREU - 1247AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL 
Advogado: MARIA DE NAZARE SANTANA DE SOUSA -
575AP 
Oespacho/Oecisto: lntme-aa a devedora a manifestar-se 
sobre a petíçlo de tl 38, em três (3) dias. 

N" único da Justiça: 0011766-14.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEC - CONHECIMENTO 
Parte Autora: FRANCISCA DOS SANTOS 

Pág. 36 

Advogado: JOSIÕ WENCESLAU FERREIRA ROSA - 858AP 
Parte Ré: BRADESCO SEGUROS 
Advogado: FABIO GOES JUAREZ -141 0AP 
Sentença: Isto posto, e tudo mais que consta dos autos, e pelo 
~vre convencimento que formo, REJEITO as preliminares 
deduzidas pela ré, e no mérito JULGO PROCEDENTE o 
pedido da parte autora condenando a parte ré ao pagamento 
da indenlzaçao decorrente do seguro obrigatório DPVAT, no 
valor de R$ 5.532, 78(cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais 
a setenta e ano centavos). acrescido de juros de mora de 1% 
a.m. a partir da citação, e correção monetária pelo INPC/lBGE 
a contar da propositura da aç~o. 

Dou por extinto o processo com julgamento do mérito, 
conforme art. 269, l do CPC. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Fica a parte ré, desde logo Intimada do prazo de 15 dias. 
contados do trAnsho em julgado, para pagar a condenação, 
sob pena de acrésdmo de muha de 10%, ex vi d~ art. 475-J do 
CPC. 

N" único da Justiça: 0021856-a1.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: DIVINO JOSE PEREIRA 
Advogado: TATIANA SARMENTO LEITE - t148AP 
Parte Ré: COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS 
MOTORISTAS E it;LE-TAXISTAS DO ESTADO DO AMAPA 
Sentença: 111 - DISPOSITIVO 
PELO EXPOSTO, e tudo mais que consta dos autos JULGO 
IMPROCEDEIITE o pedido do autor. 
Sem custas e honorários, nos termos da LJE .. 

Dou por encerrada a prestaçao jurisdicional de primeiro grau, 
com apreciaç.lo do merito, confomne art. 269, inc'SO 1 do CPC. 
Publique-se. Intime-se. 
Após, arquiva-se. ~ 
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N" ~nico da Justiça: 0007nt -90.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CivEL - CONHECIMENTO 
Parta Autora: BASILIO BARBOSA DE SOUZA 
Parte Autora: LISANDRO DE MORAES SOUZA 
Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA- 890A·P 
Parte Ré: EUCLEBER JOSIAS DIAS 
Parte Ré: NAOIA SORANY DIAS 
Sentença: 111- DISPOSITNO 
Pelo &x;losto e tudo mais que consta dos autos, REJEITO a 
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré, NÁDIA 
SORANY DIAS, mantendo-a no pólo passivo da lide; DEIXO 
DE APRECIAR os pedidos de indenizaçao por danos morais e 
pensionamento mensal, com base nos arts. 301 , 111, §4' ele art. 
295, I, parégrafo ~níco, 11, lodos do CPC; e no demais, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensao dos autores 
para condenar os réus, aolidaliamente, a pagarem-lh<>s, .6 título 
de danos materiais, o valor de R$ 3.556,80(três mil, quinhentos 
e cinqOenta e sais reais e oitenta centavos). que deverá ser 
•crescido da juros legais de mora e corrigido monetariamente, 
a contar da data do evento danoso. 
Sem custas e honorários. 
Dou por extinto o feito, ex vi do art. 269, I do CPC. 
P. R I. 

Fica a parte ré, desde logo Intimada, a cumprir a obrigaçao de 
pagar no prazo de quinze dias, contedoa do transno em julgado 
da sentença, sob pena de acréscimo de multa de 10%, 
conforme art. 4 75-J do CPC. 

N" único da Justiça: 0001466-90.2008.8.03.0001 
RECLAMAçAO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: GARDENE SILVA DOS SAIITOS 
Advogado: MARIA RAIMUNDA DA COSTA CONCEIÇÃO -
10225PA 
Parte Ré: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA DOS 
SANTOS 
Advogado: RUI REGIS CARDOSO CAVALCANTE- 709AP 
Parte Ré: FRACIL'ON MACIEL DOS SANTOS 
Sentença: 111- DISPOSITIVO 
Pelo exposto, e tudo mais que consta dos autos JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido Inicial. 
Dou por extinto o fe~o. ex vi do art. 269, I do CPC. 
Sem custas e honor,rioe advocatlcloa. 
P. R. I. 
Após o transito em julgado, arquive·&a. 

N" único da Justiça: 0012647-54.2009.8.03.0001 
RECL.AMAçAO CIVEL - CONHECIMEIITO 
Parte Autora: N ONETE LAMARAL FURTADO E SILVA 
Advogado: WALDEMIR DA SILVA MORAES- 541AP 
Parte Rê: FRANCISCO DE SOUZA CALDAS 
Parte Ré: JACIRA DANTAS CALDAS 
AQendamenlo de audí6ncia: Audíflnc:la agendada para o dia 
13/0812009 •s 08:00 

N" Onicoda Justiça: 0039689-15.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autons: EDUARDO VIEIRA COSTA 
Advogado: LUCIO FABIO VIEIRA FERREIRA- 669AP 
Parte Ré: COOPERATIVA DE TRABALHO MlOOICO 
UNIMED MACAPÁ 
Advogado: MARCELO DA SILVA LEITE - 999AP 
Agendamento de audiência: Audi6ncia agendada para o dia 
04108/2009 às 08:50 

N• único da Justiça: 0032677---47.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARIA DO SOCORRO COELHO RODRIGUES 
Advogado: JOÃO SOARES DE ALMEIOA- 254AP 
Parte R6: NNANILOO DE CARVALHO E SILVA 
Agendamento de audiência: Aud~nc:la agendada para o dia 
Ot/0612009 •s 11:10 



Macaoá 28.04.2009 

N° único da Justiça: 0029077·18.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte AU1ora: CEMIRO VIANA ASSUNCAO 
Advogado: JUAREZ GONÇALVES RIBEIRO- 609AP 

-

Parte Ré: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA -
CAESA 
Sentença: Considero intimado o Reclamante conforme 
comprovante de entrega de fl. 10-Y, nos termos do art. 19, § 2", 
da lei 9.099195. 
N~o sendo promovido o regular andamento do processo. no 
prazo de trinta (30) dias, contados desde o dia da ciência do 
interessado, oU1ra aKernativa n~ há sen~ extinguir o 
processo, o que faço com suporte no art. 267, 111, do CPC. 
Revogo a tutela que foi concedida na n. 08. 
Intimem-se. 

Após, arquive-se independente de trAnsito em julgado em faoe 
dos princlpíos da informalidade e celeridade. orientadonts dos 
Juizados Especiais. 

N• único da Justiça: 0016669-92.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: CARLOS EDUARDO PINHEIRO 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
- 843AP 
Parte Ré: BRADESCO CIA DE SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS- 919AP 
Agendamento de audiência: Audiência ajjendada para o dia 
1310812009 às 08:30 

N" único da Justiça: 0012569-60.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CiVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: SANDRA CHAGAS DE AUMEIOA 
Advogado: FRANCISCO JANUARIO DE SOUZA NETO • 
3.78AP 
Parte Ré: JOSIMAR FERREIRA PIRES 
Agendamento de audiência: Aud~ncia agendada para o dia 
1210812009 às 09:50 

N" úniCo da Justiça: 0011 1l8-88.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: JONAS TEOTONIO DA PAIXAO 
Advogado: MOISIÕS CARNEIRO DE AGUIAR· 1505AP 
Parte Ré: PONTO FRIO 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
1310812009 às 08:40 

N" único da Justiça: 001 1068-71.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ClvEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: GILSON OLIVEIRA DE SOUZA 
Advogado: EDNICE PENHA DE OLIVEIRA- 892AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL SIA 
Agendamento de audiência: Audi6ncia agendada para o dia 
1310812009 às 08:50 

N" úníoo da Justiça: 0004220.10.2005.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO C(VEL • EXECUÇÃO 
Parte Autora: HELOMAR DE SOUZA BARBOSA 
Advogado: !MRIA DE FATIMA GALENO CARDOSO -
796AP · 
Parte Ré: CAIXA DE PECUUOS PENSOES E MONTEPIOS 
BENEFICENTE 
Advogado: KEll Y CRISTINA BRAGA DE LIMA - 3718AP 
OespachoiO<tcisBo: 1. Prossiga-se para o cumprimento da 
sentença (art. 475-N, I, CPC). 
2. Ao contador para atuatizaçlo da divida, conforme acórdào 
da Colenda Turma Recursal de ft . 2911292, intimando-se o 
devedor para cumprir a sentença no prazo de quinze (15) dial, 
pena de multa de 10%, nos termos do art. 475-J, do CPC. 

N" único da Justiça: 0022396-32.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO C(VEL - CONHECIMENTO 
Parte AU1ora: LUZ IV ALDO GOMES SOUSA 
Advogado: JORGE ANIAICE • 540AP 
Parte Ré: DEBORA FACUNDES DA SILVA 
Parte Ré: LUIZ ANTONIO DA FONSECA . 
Advogado: ANTONIO TAVARES VIEIRA NETO -1267AAP 
Sentença: Posto isso, com base na fundamentaçllo acima e 
pelo livre convencimento que formo, REJEITO AS 
PRELIMINARES argüidas pela parte ré. e, no mérito: 

I) JULGO PROCEDENTES. EM PARTE. os pedidos 
consubstanciados na inicial para condenar os r6us, 
solidariamente: 

a) ao pagamento de indenizaçllo por danos materiais ao aU1or 
no Importe de RS 2.011,11 (doia mil e onze reais e onze 
centavos). correspondente à soma dos valores referentes ao 
conserto do veículo (RS 1.8t0,00), às despesas com 
medicamentos (RS 149,11) e ao pagamento de um exame de 
~ Raío x· (RS 52,00). A citada itnpo.Uncia deveré ser 
monetariamente corrigida desde o efetivo desembolao e 
acrescida de juros legais de mOfa a partir da citaçlo; 

b) ao pagamento da quan~a de RS 1.400,00 (um mil e 
quatrocentos reais) ao ~utOf, a titulo de luaos cessantes, 
monetariamente corrigida desde o més de dezembro de 2007. 
quando o autor fiCou itnponibilltado de trabalhar em 
decorrência do acidente, deixando de auferir o valor 
mencionado, e acrescida de juros de mora a partir da citaçllo. 

c) ao pagamento de indenizaçllo pOf danos mOfais ao aU1or no 
valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), acrescido de juros de 
mOfa desde a citaçllo e monetariamente atualizado a partir 
desta sentença. 

li) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado 
pelos r6us, isentando o autor de qualquer pagamento. 

Caso a parte requerida nêo pague a lmportência a que foi 
condenada no prazo de quinze dias a contar do tràns~o em 
julgado desta sentença. inCOITera na multa prevista no art. 
475-J do CPC. 

Sem custas e honorários, nos termos .do art. 55 da Lei n• 
9.099/95. 

Publique-se. 

Intime-se. 

N° unico da Justiça: 0007306-47.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte AU1ora: ROSA MARIA SANTOS 
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Advogado: PERLA RAIMUNOA NUNES DE MORAES -
1398AP 
Parte Ré: SABEMI - SEGURADORA 
Deapacho/Deciüo: Indefiro, por ora. o pedido de antecipaçllo 
de tutela, pois nlo constam dos autos os alegados 
comprovantes de pagamento das parcelas referidas. tampouco 
documentos que informem dupllcidade de descontos, o que 
pode ri ser apurado durante a tnstruçllo processual. 
Designe-se aud~ncia de conciüaçllo, instruçllo e julgamento. 
Cite-se e Intimem-se. 

N' único da Jusliça: 0007306-47.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO C(VEL - CO,.HECIMENTO 
Parte Autora: ROSA MARIA SANTOS 
Advogado: PERLA RAIMUNDA NUNES DE MORAES -
1398AP 
Parte Ré: SABEMI - SEGURADORA 
Agendamento de audiência: Audiência ajjendada para o dia 
1310812009 às 09:00 

N° único da Justiça: 0013172-36.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARLENE CARVALHO 
Advogado: JORGE ANAICE - 540AP 
Parte Ré: JEOVA FERREIRA DE SOUZA 
Agendamento de auditncia: Audi&ncia agendada para o dia 
2510512009 ás 11:20 

N" único da Justiça: 0011141-43.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: PAULO SOARES DE LIMA 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
-843AP 
Parte Ré: BRADESCO CIA DE SEGUROS 
Agendamento de audiência: Audl6nclól agendada para o dia 
13108/2009 àa 09:10 

N" único da Justiça: 0007461-50.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO Clvel- CONHECIMENTO 
Parte Autora: MANOEL LUIZ VILHENA 
Advogado: OCINEIA CRtSnNA DE SOUSA PEREIRA • 
8272PA 
Parte Ré: FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDIÕNCIA PRIVADA 
Agendamento de audiência: Audi&ncia agendada para o dia 
13/0812009 as 09:20 

N" único da JuiOjiça: 0038456-80.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARCIO PANTOJA PACHECO 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL- AG. 3851-2 
Advogado: MARIA DE NAZARE SANTANIA DE SOUSA-
575AP 
Despacho/Deciislo: Converto o julgamento em diligência. 
Compreendo imprescindlvel para o julgamento da lide a 
juntada aos autos da cópia autêntica do contrato havido entre 
o ""· Banco do Brasil, e o Estado do Amapá. que tem como 
objeto o depósito doi proventos do servidores do Poder 
Executivo. 
As$im, intime-se o naquerido 1 juntar o referido documento, no 
prazo de cinco dias. 

N• único da Justiça: 0012221-42.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA SONIA BASTOS SAMPAIO MARTINS 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS - 400AP 
Parte R6: BANCO DO BRASIL SIA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
13/0812009 is 09:40 

N" ünicoda Justiça: 0012367-83.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte AutOfa: RAIMUNDO AMARAL DE OUVEIRA 
Advogado: MARIA DO PILAR TIAGO DE SOUZA • 505AP 
Parte Ré: EMPRESA DE TELECOMUNICACOES TELEMAR 
NORTE LESTE SA- OI FIXO 
Agendamento de aud~nclól : Aud~ncia agendada para o dia 
1710812009 b 08:00 

N• único da Justiça: 0037512-78.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte AU1ora: JOHN Hll TON AMARAL DO VALE 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA • 
405AP 
Parte Ré: BRADESCO SEGUROS SIA 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO • 
916AP 
Agendamento de audi&ncia: Audi&ncia agendada para o dia 
17/0812009 às 08:10 

N" único da Justiça: 0038392-70.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO C(VEL - CONHECIMENTO 
Parte AutOfa: XAVIER LEAL SIQUEIRA 
Advogado: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA- 636AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL SIA 
Advogado: SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 
- 364AP 
Despacho/[)ecislo: Converto o julgamento em dilig6ncia. 
ln\im&.se o requerido 1 juntar aos autos a cópia alAêntica do 
contrato firmado com o Governo do Ellado do Amapi, que 
tem como objeto o depósito doa vencimentos de todos os 
servidores públicos !lo Poder Executivo, no prazo de clnco 
dias. 

N" úniCo da Justiça: 0018915-61 .2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO Clvel -CONHECIMENTO 
Parte Autora: RAIMUNDA CARMEM DE HOLANDA FARIAS 
Advogado: RENATO MUNHOZ MACHADO DE OLIVEIRA -
13188AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL S. A 
Advogado: CRESTE NUNES DE OLIVEIRA FILHO - 885AP 
Sentença: 111 - DISPOSITIVO 
Pelo exposto, e tudo mais que conata dos autos, JULGO 
PROCEDENTE o pedido da parte autora, CONDENANDO 1 
parte ré a pajjar-lhe a Ululo de lndenlzaçllo pelos danos morais 
o vetor de RS 12.450,00(doze mil, quatrocentos e cinqüenta 
reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e 
atuallzaçao monelllrla a partlr da data do evento danoso 
(oU1ubro de 2003), conforme Súmulas n•s 43 e 54 do ST J. 
Sem custas e ~rios. nos termos de LJE .. 
Extingo o feito. com base no art. 269, Inciso I do CPC. 
P. R. I. 

Fica a parte " · desde logo Intimada do prazo de 15 dias, 
contadoa do transito em (ulgado, para pagar a c~naçllo, _ 
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sob pena de acràaci'no de multa de 10%, ex vi do art. 475-J do 
CPC. 

N" ünico da Justiça: 0012952-38.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO C(VEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: LUCAS DA COSTA PEREIRA 
Advogado: HAMILTON OA CRUZ CARDOSO - 715AP 
Parte Ré: VIVO SIA 
Agendamento de audi6ncia: Audi6ncia agendada para o dia 
1710812009 às 08:20 

N" único da Justiça: 0012942-91 .2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: EOVALDO MAGALHÃES 
Advogado: FRANCK JOSE SARAIVA DE ALMEIDA- 648AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL 
Parte Ré: SABEMI SEGURADORA SIA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
1'710812009 às 08:30 

N" tlnico da Justiça: 003-4676·35.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: ALESSANDRO CLARINDO DE LIMA 
Advogado: ANDERSON OE LIMA PESSOA- 1346AP 
Parte Ré: SULAMERICA COMPANHIA NACIONAL OE 
SEGUROSSIA 
Advogado: CINTHYA JORDANIA DA SILVA PICANÇO -
916AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
1410812009 às 08:00 

N" tlnico da Justiça: 0011365-15.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL -CONHECIMENTO 
Parte Autora: RAIMUNDA NA YCIME LIMA DO CARMO 
Advogado: JORGE ANAICE • 540AP 
Parte Ré: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 
Advogado: AROLDO JEFFERSON BEZERRA CARDOSO -
114EAP 
Parte R6: N. HERCULES SEGUROS 
Sentença: 111- DISPOSITIVO 
Pelo exposto, e tudo mais que consta dos autos JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e condeno a 

• " ao pajjamento da indenizaçllo do seguro votuntario, na 
hlpólese de invalidez por acidente, no valor máximo previsto no 
contrato, R$ 15.000,00(quinze mi reais). O valor devera ser 
corrigido monetariamente pelo INPCIIBGE a partir da 
propositura da ação e acrescido de juros legais de mora. a 
contar da cKaçllo. 
Sem custas e honorários advocatlcios. 
Dou por extinto o feHo, ex vi do art. 269, I do CPC. 
P. R. I. 

TransHada em julgado, conte-se o prazo de quinze dlóls para 
pagamento espont.Aneo da obrigaçllo para .a parte ré, 
Independentemente de intinaçllo, eis que ntvel. Subsistindo a 
divida, acresoent&-se ao montante mula de 100A. e prossiga-se 
em execuçlo forçada, confoone art. 475-J do CPC. 

N" ~nlco da Justiça: 0013798-55.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE ALEX ANDRADE RODRIGUES 
Advogado: JOSé WENCESLAU FERREIRA ROSA - 858AP 
Parte Ré: BRADES CO SEGUROS 
Agendamento de audiência: Audiência ajjendada para o dia 
2910512009 às 08:30 

N" único da Justiça: 0013801-10.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO ClvEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSIAS RIBEIRO DOS SANTOS 
Parte Autora: MARIA IRACY SANTOS SENA 
Advogado: JOSé WENCESLAU FERREIRA ROSA- 856AP 
Parte Ré: BRADESCO SEGUROS 
Agendamento de audiência: Audiência agendada pare o dia 
2910512009 lls 08:40 

N" llnico da Justiça: 003189().18.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte AU1ora: THAMYRES SCHNEIDER MICCIONE 
Advogado: WEBER MENDES FERNANDES - 1175AP 
Parte Ré: AMERICANAS.COM SIA 
Advogado: KATIA DANTAS DE MELO· 827AP 
Deapaeho/Oecis.lo: Ao contrArio do que alega a Reclamada, o 
protocolo do recurso se deu no dia 20J0212009, conforme 
ntglstro de 11. 47. ultrapassando o prazo ftxado no art. 42, da 
lei 9.099/95, uma vez que a sentença tora proferida em 
0910212009 (segund...teira) e, conforme previsão do art. 184, 
do CPC, o último dia do prazo ntcursal seria o dia 1910212009 
(quinta-feira). 
Indefiro o pedido da Reclamada, constante na ft. 63167, 
mantendo o despacho de 11. 62. 
Aguarde-se por seis (6) meses a manifestaçllo do credor 
quanto ao prosseguimento para cumprimento da sentença (art. 
475-J, § 5°, CPC). 
Intimem-se. 

N" único da Justiça: 0038391-85.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: ANTONIO CARLOS FERREIRA XAVIER 
Advogado: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA- 636AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL SIA 
Advogado: SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 
-a64AP 
Despacho/Oecis~: Converto o julgamento em diligência. 
Intime-se o ntquerido a j~ntar aos aU1os a cópia autêntica do 
contrato f~rmado com o Governo do Estado do Amapll, que 
tem como objeto o depódo dos vencimentos de todos os 
aervidorea público& do Poder Executivo, no prazo de cinco 
dias. 

N" ~nlco da Justiça: 003878Q.70.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO ClvEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: EDVALDO BAIA DA COSTA 
Advogado: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA- 636AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL SIA 
Advogado: SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 
-384AP 
Despacho/Decido: Converto o julgamento em diligência. 
lntirM·se o ntquerido a juntar aos autos a cópia autêntica do 
contraio firmado com o Governo do Estado do Amapá, que 
tem como objeto o depósito doi vencrnentos de todos os 
servidores públicos do Poder Executivo, no prazo de cinco 
dias. 

N" único da Julliça: 00383~-40.2008.8.03 .0001 
RECLAMAÇÃO Clvel • CONHECIMENTO 
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Parte Autora· ELIZANOH~ · GERIA GOMES RAMOS 
Advogado: JULIERME • ,EIRA DE SOUZA- 636AP 
Parte Ré: BANCO DO IJRA~ll SIA 
Advogado: SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 
- 3&4AP 
Despaeho/Decislo. Converto o julgamento em diligência. 
Intime-se o requerido a juntar aos autos a cópia autêntica do 
contrato firmado com o Governo do Estado do Amapa. que 
tem como objeto o depósito dos vencimentos de todos os 
servidores públicos do Poder Executivo, no prazo de cinco 
dias. 

N' único da Justiça· 0013589-86.2009.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARCOS DE SOUZA ANDRADE 
Advogado: RICARDO GONCALVES DOS SANTOS- ~21AP 
Parte Ré: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA 
OespachoiDecislo: Defiro o pedido de antecipaç.1o de tutela 
10 de se observar que nas faturas em que pese existirem 
indicações de eventual leitura. no corpo delas h' registro da 
inexis tência de medidor no local. 
Assim em face a verossimilhança das alegações e a 
ravarsibihdade da madida, nos termos do art. 273, do CPC, 
defiro o pedido de antecipaç.Ao de tutela para detenninar que a 
Reclamada 5e1a intimada a n:Jo interromper o fornecimento de 
energia elétroca do Imóvel do Reclamante, (ndicado na inicial. 
até ulterior determinaçao deste juizo, advertindo-lhe que em 
C<l$0 de descumprmento, incidirá em muka no valor de R$ 
2.500,00 (dois mil o quinhentos rsais) em favor do autor. 
nestes mesmos autos. 
Designe-se aud16ncia de conciliaçao, instruçao e julgamento. 
Cij&-se e intimem-ao. 

N° único da Justiça: 0013589-86.2009.8 03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parto Autora: MARCOS DE SOUZA ANDRADE 
Advogado: RICARDO GONCALVES DOS SANTOS - ~2tAP 
Parte Ré· COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO IW.APA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
1710812009 âs 09:10 

N' único da Justiça: 0017802-72.2008 8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL • CONHECIMENTO 
Parte Autora· EDICARLOS DIAS DA COSTA 
Advogado: NARSON DE SA GALENO • 4t7AP 
Parte Ré: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL SIA • 
BICBANCO 
Agendamento de aud~ncia: Audiência agendada para o dia 
17/0812009 As 09:20 

N' único da Justiça: OOt 8302-4 t .2008.8,03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: LUIZ GONZAGA PEREIRA DA SILVA 
Advogado. OSVALDO SOUZA DE CAMPOS • 368AP 
Parte Ré: AMAZONIA CELULAR SIA 
Advogado: ELÁDIO BRUNO LOBA TO TEIXEIRA - t~ t23PA 
Pane Ré: J. SILVA E SILVA- ME 
Parte Ré: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA L TOA 
Despacho/Decido: lntime..se a parte recorrida para oferecer 
contra-razOes no prazo legal. 

N" único da Justiça. 00269t2-32.2007.8.03 OOOt 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARLENE MELO OA COSTA 
Defensor PúbliCO' LINCOLN FREDERJCO GUEDES DA 
SILVA- 1143AP 
Parte Ré: BANCO BRADESCO (AGENCIA 01420) 
Defensor PúbliCO: OLINTO JOSE DE OLIVEIRA AMORIM • 
876AAP 
Sentença: C<lnsiderando que a divida foi quitada, EXTINGO a 
execu~o. tal como p<evê o artigo 7S4, I do CPC 
lnbmem-se. 

Após, arqu1ve-se independente de trans~o em julgado em face 
dos princlpios da informalidade e celeridade, orientadores dos 
Juizados Especiais. 

N' único da Justiça: 00Q8056.83.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO 

;Parte Autora: ABELARDO BISPO GOMES FILHO 
Parte Ré: SAMSUNG DO BRASIL 
Advogado: LUANA PATRICIA MENEZES CQUnNHO -
t352AP 
Parte Ré. AMAZONIA CELULAR 
Advogado: ELÁDIO BRUNO LOBA TO TEIXEIRA • 14123PA 
Sentença. Considerando que a divida foi qunada, EXTINGO a 
execuç.1o. tal como prevê o artigo 7S4, I do CPC. 
Intimem-se. 

Após, arquive-se Independente de trànsilo em julgado em face 
dos princlpios da infonnalidade e celeridade, orientadores dos 
Juizados EspeCiais. 

N° único da Justiça. 0023595-89.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA IRANY DE LIMA 
Advogado: JÀMISON NEI MENDES MONTEIRO- t060AP 
Parte Ré. BANCO DO BRASIL SIA 
Advogado: MARIA DE NAZARE SANTANA DE SOUSA • 
575AP 
Sentença· 111 -DISPOSITIVO 
Pelo exposto, e tudo mais que consta dos autos, JULGO 
PROCEDENTE o pedido da parte autora. CONDENANDO a 
parte ré a pagar-lhe, à titulo de indenizaçAo por danos morais, 
o valor de R$2.07S,OO(dois mil, e setenta e cinco reais) , 
acrescido de juros do mora de t % ao mês, e atualizaç.Ao 
monetá.na a partir da prolaç.Ao desta sentença (eonf. REsp 
657026/SE, t"Tunna STJ, DJ tt/t0/2004; REsp 625339/MG, 
4° Turma ST J. DJ 001012004) 
Sem custas e hononlrios, nos lermos da UE 
Doo por encerrada a preslaç.êo jurisdicional de primeiro grau, 
com apreciaç.ao do mér~o. conforme art 269, inciso I do CPC. 
P . R. I. 
Fica a parte ré, desdo logo Intimada, a pagar o valor da 
condenação no prazo de 15 dias a contar do transno em 
julgado, sob pena de multa de t 0% e exer:uç.Ao forçada, 
conforme art. 4 7S-J do CPC. 

N' único da Justiça: 0005375-43.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: G. F. DOS S. 
Advogado: LINCOLN FREDERICO GUEDES DA SILVA -
t143AP 
Parte Ré: F. B. P. 
Advogado: AL TEVIR LOPES SARMENTO • 3553PA 

( DIÁRIO OFICIAL) 

Sentença: 111 - DISPOSITIVO 
PELO EXPOSTO, e tudo mais que consta dos autos ACOLHO 
a preliminar de ileg~lmldade passiva "ad causam" suscitada 
pela parte ré, no tocante ao pedido de extinç.Ao do contraio de 
empréstimo iniciado em abril de 2005, e nastrtuiçAo de valores 
descontadas sobre a rubrica "Fam Band. Empréstimo" a 
contar da mesma data. No mérito, JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido de declaraçao de nulidade do contrato de pecúlio 
firmado em maio de 2003. bem assim, o pedido de resti!ulçao 
em dobro dos valores descontos sobna a rubrica "Fam. Band. 
Prev. PriVada", no período do maio de 2003 a abril de 2005. 
Sem custas e honorarlos advocalicios. 
Dou por extinto o feito, ex vi do art. 269, I do CPC. 
P. R. I. 
Após. arquive-se. 

JUtzADO ESPECIAL SUL - EXTENsAO UNIFAP 0-' COMARCA DE 
COMARCA DE MACAPA 

ROOOvtA JK, SIN", KM 09,CAMPUS 0-' UNIFAP, BLOCO A · CEP 

Pauta de Publicação - Atos Judiciais 

N" único da Justiça: 0030044-63.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: HERICK ALESSANDRO DA SILVA DUARTE 
Parte R6: AMAZONIA CELULAR 
Advogado: ANA AUGUSTA CORREA CARNEIRO - t374AP 
Sentença: Posto Isso, conheço dos Embargos de Declaração 
opostos, por prOprlos e tempestivos. nos termos dos arts. 48 e 
49 da Lei 9.099195, e. em conseqOêncla, doo-lhes provimento 
para o fim de sanar a omissAo apontada na sentença de fls. 
35139. cuja parte final da fundamentaç.ao e dispositivo passam 
a ser acrescidos dos seguintes par~grafos: 

"Por fim. a reclamada pretende que o autor seja condenado a 
pagar fatura referente ao ~ de ootubro de 2008, com 
vencimento em 111 112008. Tal pleito, contudo nAo merece 
prosperar, uma vez que o autor solicitou a mudança da linha 
pós-paga para pré-paga em julho/2008, efetuou o pagamento 
da multa rescisória no dia 291912008 e, a partir do eniAo. teve 
efetivamente cancelada a linha de telefone móvel. Impossível, 
entlo, condenar o autor ao pagamento do uma fatura referente 
ao més de outubro/2008, com vencimento no m6s seguinte. 
( ... ) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado 
pela parte ré" 

No mais, persiste a sentença tal como foi p<olatada. 

N' único da Justiça: 00302t7-87.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: HERICK ALESSANDRO DA SILVA OUARTE 
Parte Ré: BRASIL TELECDN 
Advogado: HELDER JOSE AMARAL BARBOSA SANTANA· 
221992SP 
DespaclloiDeclslo: Acolho os embargos de dedaraçao para o 
fim de acrescer ao dispo1itivo da sentença que a cooeç.ao 
monet~rla IncidirA a partir da data da publicaç.Ao da sentença 
(31-03-2009). 

N' olnico da Justiça· 0030532-52 2007.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO 
Parte Autora· IRADE GEMAQ!Aõ BARRETO 
Advogado: VALDECI DE FREITAS FERREIRA - 560AP 
Parte Ré: EUETE OLIVEIRA MORAES 
Advogado: SEBASTIAO DE NAZARE DA SILVA· 509AP 
Rotinas processuais: Certifico que a pesquisa de créditos 
bancanos via SISBACEN restou frutlfera parcialmente. eis que 
foi efetuado o bloquedio de somente R$ 207,09 (duzentos e 
sete reais e nove centavos), i' transferido para conta judicial 
h fls . 56. Resta, ainda, o remanescente R$ 18.646,58. desta 
forma foi re~erado o pedido de bloqueio. conforme fts. 50,52,54 
e 57. porém sem saldo positivo. De ordem do MM. Juiz a parte 
autora foi intimada via A.R para requerer o que lhe for de 
dire~o. 

N' olnico da Justiça: 0032662-78.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: AURIANE FIGUEIREDO SENA LOPES 
Advogado: JACIARA MORAES AMANA.JÁS - t329AP 
Parte Ré: BANCO PANAMERICANO 
Agendamento do aud~a: Auod~ncia agendada para o dia 
0910612009 às 08:30 

N' único da Justiça: 00t908t-93.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL EXECUÇÃO 
Parte Autora: NONATO HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS 
Advogado: EONICE PENHA DE OLIVEIRA - 892AP 
Parte Ré: EDELSON JUNIOR VILHENA DE OLIVEIRA 
Advogado: SONIA SOLANGE MARTINS MACIEL - 218AP 
Agendamento de audiência: Audiéncia agendada para o dia 
0310412009 as 08:00 

N' único da Justiça: 0007046-04.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONfE.CIMENTO 
Parte Autora: ROMERO CEZAR MONTEIRO CASTELO 
Advogado: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA - 636AP 
Parte Ré: CANTO & CIA CONSTRUCOES E IMOBIUARIA 
LTDA 
Agendamento do audiência: Audiência agendada para o cfta 
3010412009 as 08:30 

N' único da Justiça: 0020979-44.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: PAULO St:RGIO PEREIRA DÀ TRINDADE 
Advogado: JOSEMIR COSTA DOS SANTOS - t132AP 
Parte Ré: CAIXA DE PECÚLIO PENSOES E MONTEPIOS • 
CAPEM I 
Advogado· GLENOA DE SOUSA DOS SANTOS - 9t9AP 
Despacllo/Decislo: Recebo ambos recur101. eis que 
tempestivos e devidamente preparado o do segundo 
recooente. 
Defiro a gratuidade para o primeiro recorrente. 

Intimem-se n oartes oars ofertarem contrarrazOes reclorocas. 
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no prazo legal. 
Após. com oo sem respostas. subam os autos à Colenda 
Tunna Recursal. 

N' tlnico da Justiça. 00t0249-71.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO C IV EL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: ANTONIO FERNANDES NOGUEIRA 
Advogado: MARCIA VALERIA SOUSA FONTES DE SALES 
-1076AP 
Parte Ré: GARRA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA 
Advogado: MIRIAM MARIA ANTUNES o: SOUZA -
t455AAP 
Oespacllo/Declsao: Intima-se o devedor para, no prazo de 
quinze (t 5) d1as. cumprir a condenaç.1o, pena de muHa de 
tO%. 
3. Decorrido o prazo sem manffestaçlo da parte Devadora, 
Inclua-se a muHa de 10% nos termos do art. 475-J, do CPC 

N° único da Justiça: 002t932-42.2007.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL • EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARiA ELIZABETH DA SILVA 
Parte Ré: ALVES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA 
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS - t t t tAP 
Parta RO: ANTONIO CARLOS ALVES 
Parte Ré: JONAJ DE SOUSA ALVES 

- Robnas processuais. CertifiCO que. fe~o o pregAo respondeu a 
autora. ausente o requerido o qual apresentou proposta de 
acordo em petiçAo, fts 41/42. a autora disse aceitar, 
aguardando o pagamento da primeira parcela, 20.04.2009, em 
caso contrário. naquor a prisao. 

N' tlnico da Justiça: 00t451 t-64.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL ·EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARCOS FERREIRA RIBEIRO 
Advogado: JOSEMIR COSTA DOS SANTOS - t t32AP 
Parte Ré: NATANAEL DA SILVA MIRANDA 
Parte Ré: VALDECI DE SOUZA OLIVEIRA 
Advogado: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA - 636AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
t2/0512009 às tO:OO 

N' único da Justiça: 0035142-29.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: KEL Y DAIANE PANTOJA DE AZEVEDO 
Parte Ré: SONY ERICSSON MOBILE COMUNICATIONS DO 
BRASILLTDA 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO - 770AP 
Rotinas p<ocessuais. Faço juntada a estes autos do 
comprovante de entrega de produtos e acessorios realizado 
pela requerente a parte requerida. a fim de que seja 
efetivamente cumprido o acordo 

N' único da Justiça: 0024862-96.2008.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO ClVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSIÕ ANTONIO ALVES DE FREITAS 
Parte Ré: SILAS GOMES VAZ 
Advogado: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS -
581AP 
Sentença: Isto posto. rejeko os embargos, prosseguindo-se na 
execuçJo. 
Condeno o embargante apenas no pagamento das custas 
processuais já que o autor da aç.ao principal milija em juizo 
sem advogado eonsiHuldo 
P.R.I. 

N° Onico da Justiça: 0035 t 32-82.2008.8.03.000 I 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: ANDERSON DA SILVA FERREIRA 
Parte R6: BANCO PANAMERICANO 
Advogado: RENILDA CANTUARIA DE SIQUEIRA PINTO -
799AP 
Agendamento de audiéncia: AudiênCia agendada para o dia 
t210512009 às t0:40 

N' único da Justiça: 00032~S-t7 . 2007.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOEL RAMOS CAVALCANTE FILHO 
Advogado: EDWARD SANTOS JUAREZ - 508AP 
Parte R6: REDECARD 
Advogado: KENNYA ABRAAO MONASSA OE ALMEIDA -
580AP 
Parte Ré: O BOTICARIO 
Advogado: HAGEU LOURENCO RODRIGUES • 860AP 
Agendamento de audiência: Audiência agend1da para o dia 
0410612009 As to:oo 

N' único da Justiça: 0020028-842007.8.03.000t 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora: SEBASTIAO COSTA DE MATOS 
Advogado: WALDELI GOUVEIA RODRIGUES - 2~51\P 
Parte R6: BANCO FIA T SIA 
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA- 1170AP 
Despacho/Decis~o: O autor informa o descumprimento parcial 
da c"usula t .4 do acordo celeblldo pelas partes e 
homologado em juizo. confonne fl. 1251t27. 
Intime-se a parte executada para que cumpra a obflgaç.Ao de 
declarar a qu~açlo do contrato e efetuar a comunicaçAo ao 
DETRAN para desalienar do gravame fiducléiio. no prazo de 
dez (tO) dias. pena de incidw em multa de R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais). 

N' único da Justiça· 000678+54.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL- CONHECIMENTO 
Parte Autora: ABEL PALHETA DO NASCIMENTO 
Parte Ré: BANCO BGN 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO -
916AP 
Sentença: Pelo e~oato, e tudo mais que consta dos autos, 
REJEITO a preliminar deduzida pelo réu, e no m6ritD, JULGO 
PARCIAlMENTE PROCEDENTE a pretenslo do autor, para 
declara~ nula a cláusula 3.2 do contrato do empréstimo 
financeiro havido com o naquerido Baneo BGN SIA, bem 
assim, a renegociaç.1o que a~erou as cond1ç6es de pagamento 
do empréstimo de 48 parcelas mensais de R$ 2~.89. 
acrescentandcHhe maia 38 parcelas mensais de RS 2t 1.63. 
Por conseguinte, devem as partes retomarem ao "status quo 
ante", estando o autor obrigado a pagar somente a diferença 
entre R$ 12.2~.72(doze m~. duzentos e trinta e quatro reais e 
setenta e dois centavoa)- saldo devedor or~glnal do contrato 
firmado com o nlu, fls. 7017t • e aquilo que já pagou. 
Após, o cálculo do contado judicial, havendo saldo posHivo 
para o autor, deveré o réu devolver ao autor o valor pago a 
maior em dobro, por força do Que dispõe o parà!lralo unlco d_o 
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art. 42 da Lei n•s.078190. 
Se m custas e honor~rios. 
Dou por extinto o feito, ex vi do art. 269, 1 do CPC. 
P. R. I. 

N• unico da Justiça: 0029532-80.2008.8.03.0001 
RECLAMAÇÃO CIVEL - CONHECIMENTO 
Parte Autora : RAMON AMORAS MICCIONE 
Pane Ré: BANCO FINASA S/A 
Advogado: OLINTO JOSE DE OLIVEIRA AMORIM - 876AAP 
Agendame nto de audiência: Audiência aoenctada para o dia 
2810512009 ~s 08:00 

MACAPÁ. 17deabri~,~ !l· ·bl 
(a) MARIA

1
. ~ONCEI~O CRUZ ME IR ELES 

I 
SubChefe d' Secretaria 

I 

DE I.AAANJAI. 00 JAAJ • 0.0. COMARCA DE COMARCA DE I..AIWiJI' 

AV. TANCREDO NEVES, Snl - CEP 61.120.000 

EDITAl OE CITAÇÃO· PROCEDIMENTO ORDJNAAIO 

Prazo: lO dlo& 

~TifiCAÇÃOj)~ 

Processo N'.: 0001103-41.20011.8.03.00011 

~ : GUARDA. COM TUTELA ANTEC<P-'OA 
p_,. .A.!Aofl: A. B. DA S. • OUltol 
MYogado : R. K. - 238APo-.. 
P~rteR. : P. S.A..•CIUCrOI 

Cilo9lo do ........ - .. --... -"" lugar órcOt1o • nao - · .,.,. oo -elo_..... 09110•. _....,., 
ccniOIIar o(s)podõdo(sl. oo prezo elo 15 {quinze) -·""" a acMirl6nda 
de que, M n1o o izer, p!"MUUIV...aG ~ 01 flbl ~ 
polopal'e.....,. !lll.318doCPC~ 

PABlO SALES AlVES 

Etnlocoi~·-
MARIA DI'WR SAlES AlVES 
CASADO 

DI.Naodmon\0: 311011878 
Na.,_. BEI.à4 • PA 
Prof~llo: AUXIliAR DE ESCRITORio 

SEDE 00 JUIZO: 1A. VARA OE lARANJAl CO JAAI do C4morca do 
lARANJAl 00 JARI. F61vm do I.AAANJAl 00 JAAJ. ollo. AV. 
TANCREOO NEVES, Snl · CEP 61.820.000 

I.AAANJAl DO JMI, 20 do ablll do 2001 

(a) VAI.CIR MAR\1\JU.E 

~a)eloDnilo 

OE lARANJAl DO JAAJ • DA Cow.RCA DE COMARCA DE LARANJ.A 

AV. TANCREOO NEVES. SIN · CEP 61.92Q.OOO 

EDITAl DE C<TAÇÃO 

"'-'0: 20-

IOENTlf!Ç.+,ÇAQ DO PRQCESSO 

- N'.: 00002•1-77.20011.8.03.00011 
Açto : AÇÃO PENAl PllaliCA 
~doPo .... 1211, Código ,.....12!1, CG!igo Ponoi.M. 129, SI'. do 
CPB. 
Pari<,._,, MINIS]1;RJO Pll8lJco DO ESTADO DO AMAPÁ 
Pon. Rt : CARlOS PINIEIRO DE MORAIS 

CITAÇÃO do(a) pot10(a) -.(a) oboiao qwlbdo(s) potO 

-wtomtRESPOSTA. pornailo, oo prazo do 10 {doZ) - · 
.., ... do doft6Cs, podendo .-gOir pnlminofn ollogor wo o quo 
in-·--·--·~.oopocib UptOYM~HO---.q.JIIf-se· 
--.. õniinoçlo, _... .-aHrio.-.,.,..,.__,.o 
pi'OCIOIO om 00111 IAioi\Orn. OOIIIonnll!llgOI396 O J9&.A. do Código óo Processo Ponal (oom o ~dolo! n'11.71i12001). Flco(mt o(s) 
owsadoo(s) Qonlo(a) óoquo. nlo oonda --1-no 
prozo tegoL ou n1o CQI\Sjjtuindo dofeneo<jos). ~•J IOI'-4ho(o)-á(lo) 
nomoado(s) paio )li<. psno ol-nlo do-· 

!!i!Q~OES COMPUMENTARES: 

Rtu: 
EnciO<OÇO: 
Cl: 
FJ;oçto: 
Apoldo: 

Esi.CHt - : -
CARlOS PINHEIRO DE MOIIAIS 
Emlacalônoonoonloubido. 

-71-SSP-N' 
MARIA PINHEIRO DE MOIWS 
CARLINHOS 
COIMV{NTE 
CAlÇOENE· AI' 
OPERADOR DE ESTAÇÃO 

SEDE OOJUIZO: 1A. VARA DE lARANJAl OOJARI do Comolcado 
l.ARANJAL DO .WII, F61vm do I.AAANJAl 00 JARI, silo I AV. 
TANCREDO NEVES. MO · CEP 68.-

l.ARANJAL DO JARI, 20 elo obrl do 2008 

(s) VAI.CIR MA(IWllE 

.lulz(al cleonilo 

(DIÁRIO OFICIAL) 

DE LARANJAL 00 JARI • DA C01o1ARCA DE COMARCA DE ~ 

AV. TANCREDO NEVES, S/N - CEP611.920-000 

EDITAL DE INTIMAÇÂ() DE DESPAOK>ISENTENÇA 

!'rolo: 30 dóoa 

~NT!f!CACÂO DO PROCESSO 

Prooooso N'" oooon4-<1.2008.a.o3.0001 

Açto : AÇÃO DE INOENIZAÇAO 
P-"'*"-: ADAI.BeRTOAlVE8ROCHAo...-
A<IYogado : WLSON FERNANDES BEZERRA JÚIIOR • 7758PA o ...... 
...,. Re : BANCO 00 BRASil l/A 
AdYovado : CARLOSGOMESDESOUSAGAMA-6158PA 

INTlMAÇAO do(s)~s) oboó<o-(o~-
omtugorlnoor1oenlosobldo. pnooltrmosdo ~ 
ptdoriolo(o) noo autos om oplgtolo oomo 1111Ui'*_, 

INFORIAAC()ES C9Mf'I.E~AREI!; 

DESPACHO/SENTENÇA: 
DO DISPOSITIVO: 
Mio o IJCI>OIIO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE. oc 

pecldot: ~ ne lricille, em OCinMqlllncll, oondlno, A6, , 
-oe(sots)_..._,.niOonopola.q,.._ao 
--óoao-do R$2.710,00(dolsml,-e 
--~--...·-do~pot-·-
--do .. --: Condeno,-. o -Rt.oo-- dao..,_ o 
- oclvogodo, ISto bo O-~~ CIO 16llodo _,do 
~·~·---·-,_,__,..,.,....,.,. 

~.~.-

SEDE OOJufzO: 1A. VARA DE lAIWUAI.OOJARJ do Com.,.. do 
l.ARANJAL 00 JARI, Fónoon CIO LARAIIJAI. 00 JARJ, silo a AV. 
TANCREOONEVES. Snl·CEP61.82GOOO 

L.ARAN.W. 00 .wu. te do -elo 20011 

(o) VALCIR MAAVULlE 

Jul<(o)do Dotol\0 

OE LARANJAL DO JARI. 0.0. COMARCA DE COIWICA DE I..AIWiJI' 

AV. TANCREDO NEVES, &!I- CEP 61.-

EDCTAI. DE CITAÇÃO 

Pl'llO: 15dioo 

IDEHTIFICACAO 00 PROCESSO 

-N'" 0002<&7-«!.2001.8.0l.00De 

Açto : MEDIDII PROTETIVA DE ~NCIA 
lndd6ndo Ponol: 12!1, Código -1211, Código P-fll' doCPB ric 
ART. 7, IDAlEI 11.3<0'00. 
P-Alllato: MNSTERIO POIIuco DO ESTADO DO AMAPÁ 
p.,. ~ : FASIANO MEllO SAAGB 

CITAÇÃO do(s) pot10(a) ocusodo(s) - qullllc:ado(s) .,.,. 
~om)RESPOSTA. por_... no prazo do 10 (dez) dOos, 
-do don6do. podendo ll!lll~~ o llogor\ldo o-

~-·-----·;..tik1901o.~ --~·---.q-· -ndo ... tnllmoçlo,-"*> ---*1o,- oomo IOOIIIpltllllro 
_.....,_...,_, _a1igoo396o38&-A.doC6dlgo 
elo ProooMO- (a>m arodlçlo ela Lll n' 11.711112008). Floo(m) o(s) 
--<•) c:ilrM{s)do quo,----·- no 
prazo legal. ou n1o-~ot), ooll(a) Mr~hl(a)-á(lo) 
""""""""(o)palo)li<,.,.,. ofo-do .. polia. 

INFOR~S C~eMENTARES: 

FABIANO MEllO SAAGES 
RUA PARÁ,300,N.Ol\11NAS,LARANUAI. 00 
JARI.AP.aat20000. 
1Mil74820020- -
MARIA ANGELINA MEllO SARGES E JUSTINO 
IIARGES 
CONVIVENTE 

01.-: 01101/18114 

- PIHHEIRO - IoiA 
- : TRA8AlW.OORflORE8TAl ----
SEDE 00 JUIZo: 1A. VARA DE lARANJAl 00 JAAJ do Comorca do 
l.ARAH.W.DOJARI.rOrum dolARANJAI.DOJAAJ,slo.AV. 
TANCREDO NEVES, $IN· CEP M.-cOG 

I..ARANJAl 00 JARI, 15 do ollrt CIO 2001 

(o) VAI.CIR MAR\/UllE 

~·Jdollnilo 

DE LARANJAl DO JAAJ • DA COMARCA DE COMARCA DE I..AIWiJI' 

AV, TANCREDO NEVES. $IN -CEP 61.120.()00 

EDITAl DE CITAÇÃO- PROCE!ltoiENTO ORDINÂRlO 

""'"" 15dla 

IOEN!IFICA~ 00 PROCE$$(1 

P-N'" 0001110..0.2:)()8.1.00J»>O 

Açlo : GUARo.o. 
p.,. ......... , M. R. Q. M. 
AdYovado : R. K. • 231AP 
P.,.Rt : A.R.M. R. 

Cilll*>do ....... qiiO ·---lugof -·nlo-.-.. -do..-oçlot. q111181'do. -o(•) pOdldo(a~ no prazo dt 15 (quiozo) - _,,--doqut. .. -obw,_...,_.._ .. __ 
plk-aulotl (artlltdoC~ 

AVILA IWIIJEll YIIOTA fiOCW. 

SEDE DO JUizO: 1A. VARA OEI.AAANJAI. OOJARI do Comolca do 
I.AAANJAl OOJAAJ. FOrum elo lARANJAl DO JARI, slo *AV. 
TANCREOO NEVES, l/H · CU IIU:IGOOO 

LARANJAL DO JARI, 15 CIO obrl do 2001 

(a) VAlCIR MAR\1\JU.E 

Julqa) do Oiloilo 
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Ministerio Público Estadual 

(ProCurador Geral de Justiça ) 

Iaei Pelaes dos Reis 
~-----·~----· . -
Promolo<i> de Justiça da Cidodania,l)cfe.<> do Consumidor e PatrimOnio 

' Públi<:o e Culluri) de Sa n~ollla 

RECOMENDAÇÃO N' 00 I .'2009 

O MINISTEuO PÚBLICO DO ESTADO DO AMJIPÁ, no uso de su>s 

atribuiçOcs constilucionais c lccais, c 

CONSIDERANDO as inform>ÇO<s consl.lnles nas Peças de lnformaçlo 

em trAmite nesta PromotOfil quanto ao Edi1al 001.'2009 do Ccouo de 

Educação Profissional de Santana Pn>r Maria Salome Gomes S11cs pan a 

Selcç4o de Cand•dctos aos Cursos de t:.ducaçlo Profi,_~imal de Nível Ttcnicõ 

em Elctrod::trOniu c em Ediliuçlks p&a o ano de 2009; 

CONSIDERANDO qut, nos termos do 3!1. 129. ino. Jll, da CR/83, e d> 

Lei Complern<nlllf E>lodual 009194, t<lar pelo <fetivo rupeito dos Poderes 

~úblicos da Unillo e dos Strviços de r.l<>wia públioo quanto aos direitos 

assesuntdos na Consticuiçlo Federal relativos ãs açOcl e aos s ~I:Viços de: 

cducoçAo, bem como aos princlpios da le&olidade, da impessoalidllde, do 

momlidade • da publid dode: 

CONSIDERANDO que, nos lermo.s do art. 20l, da CRISS, a cducaçllo ~ 

di reito de todos e dever do Esudo e d3. famllía, devendo ser promoYida e 

if1(entivat.la por tOlla a soC'ietJ~~.Jc, 

CONSIIli-:KANIJO (()OnjiCtir ao Ministtrio ~úbl ico Estod ual •efe<uar 

rccumt:JKII(Oes para melhoria dos serviçoS públicos e dos sen·iços de 

rtlev!ncia pública;" consoante o disposto no artigo SJ, "c",§ 1' , da Lei 

complcmenlar n' 009, de 29 de dezembro de 1994; 

CONS IDE~ANIJO que, nos tennos do art. 206, inc. I, da CRI&&, o ensino 

de, .. ser minislrodo com ba$t nu principio da igwldade de condiçOC:s pam o 

:tcesso e pe:rmanenci:~. na estola; 

COI\SIDF.RANOO o contido nos ans 36-A, R e C, da l.ci 9 394/1996 

~·a•llo 6 educoçio <k nível m~iu tecnieo e arts. 39 "u>quc:" 42 quanto A 

f.ducac4n Profis..\ional e Tecnológica: 

CONSIDERANDO que a Lei 9,394!1996 ob<ig;a as instiluiçOcs de 

educaç4n ao deliberarem $Obre critêrios e norma de 5eleçfto c admiss.W de 

e:stwJantcs e levar em conta os efeitos desses crittrios sobre a orient3Ç!O do 

ensino m!dio: 

CO!'ISIDEIV\NDO que, de•~m ser assegur>do..< igua)d>de de condições, e 

que os graus de oxig<ncia • de difoculd..Se <k ovolioçllo Kjam >emdhanles c 

cnmp3liveis; 

C,ONS!Dl!RANDO que a hdminisl!iç3o Público obedeccrt. dentrt 

outros, oos princlp•os da lego.lid Dde, finalid11dc, mohvaçlo, razoabilidade, 

propor<ionalidade, mor>lidade, ampla dcresa. cootraditório. seguranç• 

jurldieo. inlcruse pObhco e c:ficit ncia: 

CONSIDERANDO que u Edital n' 00112009, de form& d<samzooda c 

dt sprnparcii'MUII, restrinciu a apenu 03 dia~. 1$ a. 17.04.2009, a insc:riçlo no 

proe<sso de scl<oçl o pano procnchimento do 240 >l lll$, para o ano de 2009; 

CDNSIDERA:iDO, :Und., que no 110 da iruc~çJo o c:>ndidato devert 

comprovar a conclu.slio do ensino médio; 

CONSIDERA:iDO que as normas esubelecidas pelo supncitodo edital 

Vlo de enconln> aos· principias do içualdado, eqoidadc, "'"""bilidade, 

mo ralidode. deiundo-St d< obser.v a orientaç30 dada pcJ• Lei n' 9.394!1996; 

CONSIDERANDO a necessidade da adoçto de medidas urgentes, ji qu< 

o processo de sel<çlo estt em 1rirnite, inclusivo, com • pooblicaç5o do Ediut, e 

que o acesso ao CentrO de Educaçllo Profi .. ionol Pror Maria de Solomé 

Gomes Sores ! diflcil, eis que n5o hi linho..! r.gula,.. de ~nibus e nem 

telefones para queisqucr contatos; 

0 Promotor de lusliç> inf11-ass inodo I'CS())ve RECOMENDAR, nos 
termos do art. l 3, § 1', •c•, da I..C 009194, 6 Oirctora do Centro de EduCI\'lO 

Profi!Sional de Sanl>na Pror Mario Salom! Gomes Sares e ao SecrctUio de 

Estododo fAuCllç6odo F..sw!o do Amap&quc: 

a) PRORKOOUE o pruo de in<eriçllo alé o ~io 27 04.2009 para 

Seleçlo de Candidatos aos Cursos de Edueaçllo Profl~<ional de Nível Técnico 

em Eletro<:leu6nica e em Edifitai'Ocs para o ano de 2009: 

b) Seja dado o mAltimo de publiciclodc dos llos pettir>c:ntes ""' 

rmc.essos sclcti\'OS reali7.6d01 por essa instituiç5n, respeitando-se os princlpios 

da legalidade, impessoalidade, morolidodt, publicidode • eficilncia. 

divulgando amplamente o processo de s<lctllo nos jornais de gnonde 

cirçula~lo. na.s emissoras d~ rt.dio e tclevislo Llc Santana e ~capâ c na 

"'in1emet"; 

c) tw:tote providencias no sentido de disponibili1ar twmas par! o 

periodo noturno, de formt l pcnnítir o aceS-$0 aos alu!"K)S qu<: trabalham no 

h016rio comercial: 
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d) o:~dcque os tf81J$ de utg~n:t~ e de d:ficLid:.~e c.h:. :. ... nhaçAo r.v .. 

rrcx:eJ.w scleti'ro. ptra que sejam se.nttlhutees c compaU\'C is ao coote6do dM 

cursos de cMino m...'dio do F.sudo do Amapi: 

e) e:ctja 1 documtntat;!o comprob:at6ria dJ cunclu:s!ll de ensino 

mtdio MKn~nte na matrlcul;~ 

Fi:u·Je o pmo de 48 (quarenta e ono) h« a.!l rwa cumprimento da 

c te rc\'omc:ndn.ç.~o. cncarnmh:~ndo-se a e.~11 ttmmoconôl cópia documental 

me tdns adotadns. tomo O.\ fund:amcntos ~tais c lt'KÍtirr.at.lurcs. 

ryc.omcn a(~. 

f Enc nhc-sc rosna da prcscr.lc •ccomcndaç!o " Pwc..sfõKioria-Genl de ,r,,ç. do ~ bdn do Am>pi. 

S.nton.t \P. 1• de abril de 2009 

'; ~-
\ /\OI O GI\RCH DO ~ASCrMENTO 

\ r romu! c Jus11~11 Tttul.or do Vronl<\tCina. de Ju.ttllÇa de OefeSl do 

f'J.t~mônto PtJbhco, da Cid3d:~nia e do ConsumuJur da Comarca de Ssntan:. 
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CLAUDSON PEDROSO-ME 

Toma publico que requereu a SEMA, a rcnovaçio da 
licença de opcraçio (I , 0 .) com validade de 365 dias 
para a atividade de extraç.lo e Comerci•lin~çlo de 
Seixo e Areia para a construçio civil no municio de 
Porto Grande/ hp 

!SIIIf.W6Cii'Q,tP-"111 01 ....... _ 

o I'NIIdlrM do Conlll1o A.glonal ele 
Odoliologla do~ no_.. ele.,.~ 1111* 
oelt-~ ..... oOIIIIIdwMdoo~à ..,.. __ Oi.......,...,....nodla 11Al1131Xa 

llaOLVI: 

M. 1• • *-- O AllclloMitD NldUino F. 
Ttwn ,_ • .,_ele Aocllclt QIICMP; • 

. M. 2"· .....,.,.,.,...._ Nllllol no YOiar 
clt RI aoo,G01101 .. ....,..eao; 

M.··~Pchde--ll'llvlgor,....,. 

~ii-~ 

fSIIltAI!II\CIIII-N'-& .. ., ........... o-. OooMho ............ Oilao**>gla ............ - .. ----.... ··-~ .......,. ,. ............... 17--CAI),\P "'· ~ .. -.-.ç~o . ....,.. _____ .. =--.......... - ..... ··-_,.., 
M.t··-·.._... __ _ -.. ...... --.--Oollono .. _.,...._ 

SIIG'o ............. -,~-·MQ~e·- ........ 
lloeNU#', ---,. ..... -v. llolloooloo;lo 

~ .. ---.~--"----·~---....... --...... 72. N. ... --CfiON' N'. =::.:::.: .. -=:"--....-.-
M.J'·--.....~---·~~~ 

~-------MIItgoDI. Y, • 
-.çtoCF~ 

M.P · Eola .......... _...,._..,. 

·-·-·-r;~~~~---. =.....~ .. 
_,J.j}A._OII i!'" .... 

llcliiiMtGilrlt .........,. ~ I 

CONSElHO REGIONAL DE ()I)()Nl'OLOGIA 00 AMAPÁ 
.................. u. ..... _ ..... ~~ 

EDITAL CRO-AP N" tl/2009 

A Presidcr'rle do Cooselbo Rqional de Odontologia do 
Amlpâ. oo uso de :su.s lllribuiç>Oc:s n:Pneutais CONVOCA, os 
prolis$iooais da Odoalologia do Amapi, insc:rilos - jurisdiçlo 
quites com I TCIOiftria DO c.urácio 2001 J*a ~ da 
ASSI'.MBLÉIA GERAL, que m aimla, DO dia li de Maio 
de 2009 na sede dcsk: RqioGal silO à Avc:nict. Mcodooça Junior, 
2236 • s.nta Rita, com a maioria dos iMcrilos ~ 30 de dcZicmbro 
de 2001, is 19:00 lls, em primeira convocaçio c As 19".30 lb, em 
squnda c Caltima c:onvocaçio, com qualqacr número. com 1 

linllidldc de apnx:;. o "'- • ,.,...ta(lo de c .. taa do 

CR<>AP=~,~ 
~~ 

EDITAL DE COH\IOCAÇÀO • DE ASSEMBI.ÉJA GERAL 
EXTRAOIUliNÁRIA-- ~<..-do poNriO o• 1116.ck lU Abril de 10011 
'!EM 

SEIAPAC· SINDICATO ESTADUAL DAS INllUSTRIAS DI: 
ALIMEim:)S. PANIFICAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ- 011'1· 
M.W .6",Ql0l-'4. 

O~ do~ Ellalwol dos 1-*do ~ Pooili<açloc 
Caúitaria do Ollado do AaiiF'- SEIAPAC. ao - dt ,.... llribuiçllos 
CIIIDiácilde-COOl O An.l .. _ D. M46"do- IOd>f.rl*>he 

~--.. - .... -~llllciooa~de 
- .........,.. Gcnl ---. a ........ ,., dia 15104/l0091ito. 
a. a.-.r- ri' 2977.Boirro T- c>dodc de lolol:api. &tadD do 
........... - a I ' dlr- às OlliiiO .... 00111 a porticipoçio de 2/l dos 
-c a 2" cbarotla à o&: lO!> oo. a~ de qoolquor IOIIIIII:IÔ do--., por11 dolil.......,oaln • _-.~ • ..-do Dia: a) 
Alleroçlo-dll!liliilodoSiDclical --doan.l"'- U olo 

.~~ .. ~,:.,~~) Mtodlolçodecnclenlço~ Ealidak. 

-~-.s.;; /' 
,....,., do SE1AP AC 
loúcopi 2t do AbriJ do 2009 

Prefeituras, Câmaras 
e Órgãos Municipais 

I'II.EFEITURA MUNICIPAL DE ITAURAI. 
C.N.P.J n' 34.925.21410001-90 

Toma poiblico que rtqtiOI'<Ol a (Sccn:uria de Estado do 
Meio AmbiCIUC). I licença l'rtvla para constniÇio de uma feira 
muaicipal em llverwia com uma irca de 220m', eoolaldo: dez 
boxes. bo>nheiro& IIIIIQIIil'lo. feminino c defocielolç. sala para 
adminislraçln. irca para vi>~ia. capocil&çlo c '-'- na 
~ do munidpio de tt.bol. Nlll foi dclcnnioado l:sludo de 
l"'fi&CUI AmbicnL&I 

···-·~7.~ 

-- · ' 


	

