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JUDICIAL - 2ª INSTÂNCIA

CÂMARA ÚNICA

IC
IA
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O

OF

Nº do processo: 0001223-18.2009.8.03.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÍVEL
Tipo Distribuição: DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA
Agravante: ANTONIO CARLOS BRITO DE LIMA
Advogado: RAIMUNDO EVANDRO DE ALMEIDA SALVADOR JUNIOR - 839AP
Agravado: JOSÉ FERREIRA GOMES
Advogado: ANDREZA MELO DE LIMA - 1292AP
Relator: DESEMBARGADOR GILBERTO PINHEIRO
Acórdão: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXPLORAÇÃO MINERAL - TUTELA
ANTECIPADA - REQUISITOS - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE A MATÉRIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1) Nas decisões que concedem a
antecipação de tutela deverá restar evidenciado, através da peça inicial e dos documentos juntados, a verossimilhança do direito e o
receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, demonstrada a presença dos requisitos autorizados do provimento judicial,
não há falar-se em nulidade da decisão que reconhece o direito de exploração mineral de determinada área. 2) A comprovação de
alegado dano ambiental, decorrente de indevida extração mineral, demanda prolongada instrução probatória, inclusive com realização
de perícia técnica. Neste sentido, ausente manifestação do juízo singular acerca da matéria, não poderá o Tribunal pronunciar-se a
respeito, sob pena de supressão de instância. 3) Agravo não provido.

ÇÃ

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a CÂMARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ,
por unanimidade, conheceu do agravo, e, no mérito, pelo mesmo quorum, negou-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo
Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores GILBERTO PINHEIRO (Presidente e Relator), LUIZ
CARLOS (1º Vogal) e CARMO ANTÔNIO (2º Vogal).

CA

Macapá-Ap, 23 de fevereiro de 2010.
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Nº do processo: 0002447-61.2004.8.03.0001
Origem: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
APELAÇÃO: TIPO:CÍVEL
Apelante: IGOR SWICKER MARTINS
Advogado: THAFNES ABRAÃO MONASSA DE ALMEIDA - 909AP
Apelado: FRANKLIN CARVALHO MACEDO
Advogado: IDELFONSO PANTOJA DA SILVA JUNIOR - 428AP
Relator: DESEMBARGADOR CARMO ANTÔNIO
Acórdão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SERVIDOR PÚBLICO.
EXPRESSÕES REPUTADAS OFENSIVAS VINCULADAS À CAUSA. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. INVIOLABILIDADE. 1) O
advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, pois cumpre exercê-la com o vigor reclamado. 2) Ainda
que exercida com exarcebada veemência, se objetivou a defesa dos direitos dos seus clientes, sua manifestação resta acobertada pela
imunidade profissional. 3) Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados os autos, a CÃMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, à unanimidade,
conheceu do apelo e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, vencido o Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores CARMO ANTÔNIO (Relator), EDINARDO SOUZA
(Revisor), RAIMUNDO VALES (Vogal) e GILBERTO PINHEIRO (Presidente).
Macapá (AP), 23 de março de 2010.

Nº do processo: 0017471-56.2009.8.03.0001
Origem: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
APELAÇÃO: TIPO:CÍVEL
Apelante: ITAU SEGUROS S/A
Advogado: LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JÚNIOR - 1483BAP
Apelado: MICHELLY LORRANA FERREIRA DA SILVA
Advogado: LILIA MARIA COSTA DA SILVA - 798AP
Apelado: RENNAN DANILLO FERREIRA DA SILVA
Advogado: LILIA MARIA COSTA DA SILVA - 798AP
Apelado: RHOAN WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Advogado: LILIA MARIA COSTA DA SILVA - 798AP
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Relator: DESEMBARGADOR EDINARDO SOUZA
Acórdão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO E ÓBITO
DEMONSTRADO. FATOS NÃO CONTROVERTIDOS. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 1) O
interesse de agir daquele que pretende receber o seguro DPVAT em juízo, não está condicionado ao esgotamento da via
administrativa. 2) Os fatos aduzidos na inicial e as provas a ela acostadas em demonstração ao direito pleiteado, tornam-se
incontroversos se o apelante não os impugnou 3) Age de má-fé aquele que se utiliza de modo abusivo do processo para postergar o
pagamento do seguro DPVAT que sabe ser devido (CPC, art. 17, incisos I e VII). 4) Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados os autos, a CÂMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, à unanimidade,
conheceu do recurso e rejeitou a preliminar de interesse de agir e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo
Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores EDINARDO SOUZA (Relator), RAIMUNDO VALES
(Revisor), CARMO ANTÔNIO (Vogal) e LUIZ CARLOS (Presidente em exercício).
Macapá (AP), 30 de março de 2010.
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Nº do processo: 0035587-13.2009.8.03.0001
Origem: 5A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
APELAÇÃO: TIPO:CÍVEL
Apelante: CARLOS CAMILO GOES CAPIBERIBE
Advogado: MARCIO ALVES FIGUEIRA - 595AP
Apelado: AMAZOON SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA
Apelado: ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Apelado: ESTADO DO AMAPA
Apelado: MARCELO ROSA
Relator: DESEMBARGADOR CARMO ANTÔNIO
Acórdão:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1) As condições da ação - legitimidade das partes, interesse processual e
possibilidade jurídica do pedido - segundo a teoria da asserção, devem ser aferidas em abstrato, à luz das alegações feitas pelo autor
na inicial. 2) Apelo provido.

CA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a CÂMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAPÁ, por unanimidade, conheceu do apelo e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, vencido o vogal que negava provimento,
tudo nos termos dos votos proferidos.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores GILBERTO PINHEIRO (Presidente), CARMO ANTÔNIO
(Relator), EDINARDO SOUZA (Revisor) e RAIMUNDO VALES (Vogal).

LI

Macapá (AP), 23 de março de 2010.
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Nº do processo: 0002231-42.2000.8.03.0001
Origem: 5A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
APELAÇÃO: TIPO:CÍVEL
Apelante: JOAO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE
Advogado: MARCIO ALVES FIGUEIRA - 595AP
Apelado: CAIXA ESCOLAR SEBASTIANA LENIR DE ALMEIRA
Apelado: CLAUDENIRA MONTEIRO
Advogado: RUBEN BEMERGUY - 192AP
Apelado: ERNANDES LOPES PEREIRA
Advogado: RUY LOPES PEREIRA - 2082CE
Apelado: ESTADO DO AMAPÁ
Advogado: ANA CELIA DOHO MARTINS - 473AP
Relator: DESEMBARGADOR CARMO ANTÔNIO
Acórdão:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO.
ILEGALIDADE. RESSARCIMENTO POR PARTE DO GESTOR ESTADUAL. 1) Se no ato impugnado na ação popular não há prova
cabal da conduta ilegal do Chefe do Poder Executivo, seja por ação, omissão ou conivência, não há razão para obrigá-lo,
solidariamente, a ressarcir ao erário eventual prejuízo para o qual não concorreu. 2) Apelo provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a CÂMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAPÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa ad causam, ausência
de interesse processual por inadequação e de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, pelo mesmo quorum, deu provimento ao
apelo, tudo nos termos do voto proferido pelo Relator.
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Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores GILBERTO PINHEIRO (Presidente), CARMO ANTÔNIO
(Relator), EDINARDO SOUZA (Revisor) e RAIMUNDO VALES (Vogal).
Macapá (AP), 24 de março de 2010.
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Nº do processo: 0000273-72.2010.8.03.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÍVEL
Tipo Distribuição: DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA
Agravante: JOSE DOS SANTOS JARDIM
Advogado: WILMAR PINTO DE CASTRO JUNIOR - 13489PA
Agravado: SATIRO ARAUJO QUARESMA FILHO
Advogado: HAMILTON DA CRUZ CARDOSO - 715AP
Relator: DESEMBARGADOR MÁRIO GURTYEV
Decisão: VISTOS, ETC.

OF

JOSÉ DOS SANTOS JARDIM, através de advogado regularmente constituído, interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, contra decisão proferida em seu desfavor pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca
de Macapá que, nos autos da Ação Cautelar Inominada ajuizada por SÁTIRO ARAÚJO QUARESMA, deferiu a liminar, determinando a
imediata reintegração do autor (ora agravado) no cargo de Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Asseio e Conservação do
Estado do Amapá - STACAP, sob pena de multa diária R$ 200,00 (duzentos reais).

ÇÃ

O

Argumenta, em resumo, que o afastamento do agravado da Presidência do STACAP tem o aval da maioria dos associados e decorreu
da constatação de que os repasses encaminhados à entidade sindical estariam sendo depositados em conta pessoal da esposa do
agravado, deixando claro que este estaria utilizando valores e bens dos sindicalizados em benefício próprio. Assim, realçando que já
foram tomadas providências para instauração de sindicância e que a permanência do agravado no cargo poderá resultar em dano
irreparável ou, no mínimo, de difícil reparação, pugna pelo recebimento deste agravo com efeito suspensivo e, ao final, requer a reforma
do decisum combatido.

CA

Brevemente relatado, passo a decidir, antecipando que não vejo como acolher o pleito de atribuição de efeito suspensivo a esta
irresignação, haja vista que, como é do conhecimento comezinho, para que um agravo de instrumento possa ser recebido com tal
eficácia, é imprescindível que em seu bojo estejam demonstrados, concomitantemente, a relevância de seus fundamentos e a palpável
possibilidade da decisão combatida, caso continue produzindo efeito, causar ao agravante prejuízo grave e irreparável ou, no mínimo,
de difícil reparação. E aqui, consoante a seguir restará justificado não se encontra presente o primeiro requisito, ou seja, a relevância da
fundamentação, consoante a seguir se verá.

LI

O conteúdo da "Ata da Assembléia Ordinária do Sindicato dos Trabalhadores em Asseio e Conservação do Estado do Amapá STACAP" acostada por cópia às fls. 29/30, revela que, durante a prestação de contas do exercício de 2009, alguns associados
acusaram a diretoria de malversação dos recursos da entidade, razão pela qual, deliberaram pelo afastamento do agravado da
presidência da entidade, assim como do Secretário de Finanças e da Secretária de Mobilização.

PU
B

Todavia, o mencionado afastamento não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, segundo se extrai do
contexto da ata, foi promovido com fundamento em documentação diversa da que instruiu a prestação de contas, sem oportunizar a
manifestação e/ou defesa adequada do agravado.
Ademais, os autos também revelam que a convocação da assembléia extraordinária para deliberar sobre a cassação do mandato do
agravado violou o art. 14, do Estatuto Social do STACAP, uma vez que foi realizada pelo Secretário Geral, ora agravante, quando o
correto teria sido "... por decisão da maioria da Diretoria Executiva, ou pelo Conselho Fiscal ou por abaixo-assinado de dez por cento
(10%) dos associados em dias com suas obrigações ...".
Logo, forçosa é a conclusão de que a decisão do Juízo a quo se mostra acertada, uma vez que o afastamento do agravado do cargo de
Presidente do STACAP aconteceu em completa inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, assim como, também em descompasso, conforme já assinalado, com o regramento do próprio estatuto da citada organização
sindical, uma vez que a Assembléia onde ocorreu a cassação do mandado do ora agravado, foi convocada por quem, embora
exercesse a função de Secretário Geral, não dispunha de poder para esse fim.
Aliás, sobre o tema em tela, esta Corte registra precedente jurisprudencial, conforme revela o aresto que a seguir trago à colação, in
verbis:
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - REMESSA EX OFFICIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DESTITUIÇÃO DE MEMBRO
DO CONSELHO TUTELAR - CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA - REMESSA OFICIAL IMPROVIDA. - 1) Há lesão a direito líquido e certo
quando não forem observados nos procedimentos administrativos os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, inteligência do artigo 5° da CF, incisos LIV, LV. - 2) A inobservância do procedimento previsto em lei para destituição do
Presidente do Conselho Tutelar gera a nulidade do ato, sendo imperiosa a concessão da segurança. - 3) Remessa oficial improvida" (TJAP - Câmara Única - REO nº 290/2002 - Rel. Des. Luiz Carlos - Julg. de 25.06.2002 - Unânime - DOE de 30.08.2002 - Portal do
TJAP/Jurisprudência)
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Ex positis, nego efeito suspensivo ao presente agravo e determino a intimação do agravado, para ofertar contraminuta, querendo, no
decêndio legal.
Dê-se ciência ao Juízo da causa.
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Intimem-se.
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Nº do processo: 0022900-43.2005.8.03.0001
Origem: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: TIPO:CÍVEL
Embargante: MUNICÍPIO DE MACAPÁ
Advogado: ADIEL DE SOUSA DINIZ - 8402PA
Embargado: ANDRÉ LUIZ DA SILVA
Advogado: GIVANILDO RIBEIRO QUARESMA - 1015AP
Embargado: ARMANDO MONTEIRO M. JÚNIOR
Advogado: GIVANILDO RIBEIRO QUARESMA - 1015AP
Embargado: ARNALDO S. DA LUZ PEREIRA
Advogado: GIVANILDO RIBEIRO QUARESMA - 1015AP
Embargado: DORACILDO PEREIRA BARROS
Advogado: GIVANILDO RIBEIRO QUARESMA - 1015AP
Embargado: FERNANDO TAVARES FEITOSA
Advogado: GIVANILDO RIBEIRO QUARESMA - 1015AP
Embargado: HELVIS DANILO DA CONCEICAO MORAIS
Advogado: GIVANILDO RIBEIRO QUARESMA - 1015AP
Embargado: JOÃO EVARISTO AVELAR GONÇALVES
Advogado: GIVANILDO RIBEIRO QUARESMA - 1015AP
Embargado: JOSÉ PAULO FONSECA
Advogado: GIVANILDO RIBEIRO QUARESMA - 1015AP
Embargado: MARCEL TENÓRIO DOS SANTOS
Advogado: AGNALDO ALVES FERREIRA - 990AP
Embargado: PLÍNIO DE SOUZA SIQUEIRA
Advogado: GIVANILDO RIBEIRO QUARESMA - 1015AP
Embargado: ROSINEI LEITE DA SILVA
Advogado: GIVANILDO RIBEIRO QUARESMA - 1015AP
Embargado: SINDICATO DOS GUARDAS E INSPETORES MUNICIPAIS DE MACAPÁ - SIGMMA
Advogado: AGNALDO ALVES FERREIRA - 990AP
Embargado: WALDENOR MACEDO DOS SANTOS
Advogado: GIVANILDO RIBEIRO QUARESMA - 1015AP
Relator: DESEMBARGADOR AGOSTINO SILVÉRIO
Despacho: Vistos, etc.
Revogo o despacho de fl. 210.
Em consequência, considerando a eventual possibilidade de alteração substancial da decisão face a interposição dos Embargos de
Declaração pelo Município de Macapá, no qual se buscam os efeitos modificativos da decisão, intime-se o Embargado para apresentar,
caso queira, contrarrazões aos referidos Embargos Declaratórios, no prazo legal.
Cumpra-se.

JUDICIAL - 1ª INSTÂNCIA

AMAPÁ
VARA ÚNICA DE AMAPÁ

Nº do processo: 0001222-55.2008.8.03.0004
AÇÃO DE COBRANÇA
Parte Autora: EDSON CORREA DE OLIVEIRA
Advogado: JEAN E SILVA DIAS - 928AP
Parte RÉ: MUNICÍPIO DE AMAPÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
Representante Legal: CARLOS CESAR DA SILVA
Despacho: Para permitir a execução do julgado, a ser processado nos próprios autos, o exequente deve providenciar memória
discriminada e atualizada do cálculo, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento (CPC, art. 475-B).
Ademais, o exequente deverá adequar sua petição aos termos de uma ação de execução, já que não se trata de simples requerimento
de cumprimento de sentença, mas sim de ação de execução a ser processada de acordo com o rito estabelecido no art. 730 do CPC.
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DIRETORIA DO FÓRUM - MCP
ATA DE DISTRIBUIÇÃO 30/03/2010
PROCESSO CÍVEL
VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010728-93.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: L. B. V. e outros
PARTE RÉ: L. O. DOS S. V.
VALOR CAUSA: 0

OF

VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010729-78.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: VASNI BARROSO DE MORAES
VALOR CAUSA: 23500

ÇÃ
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VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010730-63.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: TODESCREDI SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
PARTE RÉ: BENEDITO CARRERA BAHIA
VALOR CAUSA: 0

CA

VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010731-48.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A
PARTE RÉ: LEILA ROSANGELA LACERDA DA ROCHA DA SILVA
VALOR CAUSA: 35900

LI

VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010733-18.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: SHEILA JACIARA MEDEIROS RIBEIRO
VALOR CAUSA: 34900
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VARA: 6A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010737-55.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: PAULO GEOVANI MONTEIRO LOUREIRO
VALOR CAUSA: 20050
VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010739-25.2010.8.03.0001
AÇÃO: PENSÃO ALIMENTÍCIA
PARTE AUTORA: A. S. DA S.
PARTE RÉ: E. R. T.
VALOR CAUSA: 0
VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010741-92.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: NEUTON CORREIA MENDES
VALOR CAUSA: 24000
VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
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Nº JUSTIÇA: 0010742-77.2010.8.03.0001
AÇÃO: PENSÃO ALIMENTÍCIA
PARTE AUTORA: D. DOS S. S.
PARTE RÉ: R. F. P.
VALOR CAUSA: 0

IC
IA
L

VARA: 4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010743-62.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: NATALIA ROSS NAZARE MARQUES
VALOR CAUSA: 32500

OF

VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010744-47.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA FONSECA MACHADO
PARTE RÉ: SERGIO GEMAQUE LEAL
VALOR CAUSA: 0

ÇÃ

VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010746-17.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: MARIA HELENA DA SILVA LOBATO
VALOR CAUSA: 38300

O

VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010745-32.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: MARIA ZOLITA SOUZA OLIVEIRA
VALOR CAUSA: 31900

CA

VARA: 4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010750-54.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A
PARTE RÉ: SAMARA SUELEM SOUZA FERREIRA
VALOR CAUSA: 24800

PU
B

LI

VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010753-09.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: NELMA CASTELO SILVA DOS SANTOS
VALOR CAUSA: 16200
VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010757-46.2010.8.03.0001
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: A. DOS S. R. e outros
PARTE RÉ: J. T. R.
VALOR CAUSA: 370,68
VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010759-16.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: JOSE DE SOUZA PEREIRA JUNIOR
VALOR CAUSA: 31800
VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010760-98.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
PARTE AUTORA: S. R. DA S.
PARTE RÉ: A. T. DOS S. e outros
VALOR CAUSA: 510
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VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010766-08.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: DIANE RODRIGUES DA SILVA
VALOR CAUSA: 24200

O

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010768-75.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: D. C. DOS S.
PARTE RÉ: A. A. DOS S.
VALOR CAUSA: 1634,37

OF

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010764-38.2010.8.03.0001
AÇÃO: ACORDO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA
PARTE AUTORA: A. F. DA C. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0

IC
IA
L

VARA: 4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010762-68.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: JORGE DE CARVALHO BARROS
VALOR CAUSA: 20554

ÇÃ

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010770-45.2010.8.03.0001
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE
PARTE AUTORA: C. DE S. M. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0

CA

VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010771-30.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: CLEIDE MARIA SANTOS VILHENA
VALOR CAUSA: 14000

PU
B

LI

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010772-15.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: A. N. A.
PARTE RÉ: G. V. A.
VALOR CAUSA: 1200
VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010773-97.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO
PARTE RÉ: ESTADO DO AMAPA
VALOR CAUSA: 0
VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010774-82.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: R. I. L.
PARTE RÉ: O. DE O. L.
VALOR CAUSA: 1974,49
VARA: 6A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010775-67.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: CLAUDIONOR SANTOS DE OLIVEIRA
VALOR CAUSA: 32200
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VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010778-22.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: S. R. F.
PARTE RÉ: P. P. F.
VALOR CAUSA: 1492,92

O

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010784-29.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: P. L. S. DE S.
PARTE RÉ: J. N. M.
VALOR CAUSA: 859,35

OF

VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010780-89.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: W. M. & CIA LTDA
VALOR CAUSA: 0

IC
IA
L

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010776-52.2010.8.03.0001
AÇÃO: ACORDO EXTRAJUDICIAL
PARTE AUTORA: B. B. Q. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0

ÇÃ

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010785-14.2010.8.03.0001
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE
PARTE AUTORA: E. DOS A. F. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0

LI

CA

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010786-96.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: A. G. DE S. M. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0

PU
B

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010789-51.2010.8.03.0001
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE
PARTE AUTORA: A. L. M. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0
VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010790-36.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: R. A. M. e outros
PARTE RÉ: J. DE J. M.
VALOR CAUSA: 691,56
VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010793-88.2010.8.03.0001
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL
PARTE AUTORA: F. C. DOS A. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 510
VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010794-73.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: G. F. DA S. O.
PARTE RÉ: G. F. F. DE O.
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VALOR CAUSA: 1101,9

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010796-43.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: C. A. A. DOS S.
PARTE RÉ: J. A. DE A.
VALOR CAUSA: 630,79

ÇÃ

O

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010799-95.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: M. E. C. D.
PARTE RÉ: A. DE S. D.
VALOR CAUSA: 1481,92

OF

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010798-13.2010.8.03.0001
AÇÃO: ACORDO DE HOMOLOGAÇÃO DE GUARDA DE MENOR
PARTE AUTORA: G. V. A. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0

IC
IA
L

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010795-58.2010.8.03.0001
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE
PARTE AUTORA: I. B. M. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0

CA

VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010800-80.2010.8.03.0001
AÇÃO: ORDEM DE MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE DECISÃO LIMINAR
PARTE AUTORA: JACI MONTEIRO DA SILVA
PARTE RÉ: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO AMAPA - DETRAN
VALOR CAUSA: 500

LI

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010805-05.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: F. G. P.
PARTE RÉ: F. U. DE B. P.
VALOR CAUSA: 0

PU
B

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010813-79.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: W. B. DO A.
PARTE RÉ: A. DE O. R. B.
VALOR CAUSA: 0
VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010815-49.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: ANA LUCIA DA SILVA DE SOUSA
VALOR CAUSA: 26000
VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010816-34.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE LIMINAR
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: EMANUEL DA SILVA BRITO
VALOR CAUSA: 0
VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010817-19.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: A. J. DO N.
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PARTE RÉ: E. S. DO N.
VALOR CAUSA: 311,42

IC
IA
L

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010820-71.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: E. A. L. C.
PARTE RÉ: J. C.
VALOR CAUSA: 0

VARA: 6A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010823-26.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: SEBASTIAO FERREIRA DA ROCHA
VALOR CAUSA: 43240

ÇÃ

O

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010824-11.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: A. A. F.
PARTE RÉ: F. A. F. DA S.
VALOR CAUSA: 0

OF

VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010821-56.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: ADAMILTON FERRAZ DE SOUSA
VALOR CAUSA: 19000

CA

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010825-93.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE MODIFICAÇÃO E GUARDA D MENOR, DIREITO DE VISITAS E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: M. DE S.
PARTE RÉ: M. DO S. P. M.
VALOR CAUSA: 510

LI

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010826-78.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: L. S. S.
PARTE RÉ: M. S.
VALOR CAUSA: 0

PU
B

VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010828-48.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: ROBERTO RAFAEL VIANA NUNES
VALOR CAUSA: 32185
VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010829-33.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE INTERDIÇÃO
PARTE AUTORA: M. F. G.
PARTE RÉ: M. T. G.
VALOR CAUSA: 510
VARA: 6A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010832-85.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA
PARTE RÉ: AMILCAR HECHT DA COSTA
VALOR CAUSA: 0
VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010833-70.2010.8.03.0001
AÇÃO: PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL
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PARTE AUTORA: M. O. DA S. D.
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 510

IC
IA
L

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010835-40.2010.8.03.0001
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: C. F. C. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 2448

ÇÃ

VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010840-62.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: MIQUEAS FERREIRA GADELHA
VALOR CAUSA: 21980

O

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010839-77.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: G. L. B.
PARTE RÉ: H. Q. B.
VALOR CAUSA: 362,27

OF

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010837-10.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: D. F. M. A.
PARTE RÉ: A. A. V.
VALOR CAUSA: 2012,2

CA

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010841-47.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: L. C. DA S. S.
PARTE RÉ: E. S. DA S.
VALOR CAUSA: 3672

LI

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010842-32.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: M. R. C. M.
PARTE RÉ: M. S. DOS S. M.
VALOR CAUSA: 0

PU
B

VARA: 5A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010843-17.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BFB LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
PARTE RÉ: KATIANE LIMA DA SILVA
VALOR CAUSA: 16000
VARA: 5A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010846-69.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO MATIAS DA SILVA
PARTE RÉ: JOSÉ LUIS NOGUEIRA MARQUES e outros
VALOR CAUSA: 0
VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010848-39.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: GERMANO TIAGO SANTOS SOARES
VALOR CAUSA: 33506
VARA: 5A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010849-24.2010.8.03.0001
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VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010853-61.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: G. A. P.
PARTE RÉ: E. D. S. P.
VALOR CAUSA: 0

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010856-16.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: G. M. R.
PARTE RÉ: G. DOS S. P. R.
VALOR CAUSA: 0

OF

VARA: 5A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010854-46.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BFB LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
PARTE RÉ: JUCILLE LEAL SACRAMENTO
VALOR CAUSA: 29900

IC
IA
L

AÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PARTE AUTORA: WILLIAN FRAN SOUZA LEITE
PARTE RÉ: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA DE DELEGADO DE POLICIA CIVIL
VALOR CAUSA: 127

ÇÃ

O

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010857-98.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: A. P. F. e outros
PARTE RÉ: J. R. G. F.
VALOR CAUSA: 6120

CA

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010858-83.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: J. O. J.
PARTE RÉ: L. DOS S. M.
VALOR CAUSA: 0

PU
B

LI

VARA: 6A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010861-38.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A
PARTE RÉ: OSMARINO MAGNO BARROSO
VALOR CAUSA: 89000

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010862-23.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: C. C. L. e outros
PARTE RÉ: L. DOS S. C.
VALOR CAUSA: 6120
VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010865-75.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: SONIA DOS SANTOS FONSECA
VALOR CAUSA: 27000
VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010866-60.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: A. M. S. DOS S.
PARTE RÉ: E. M. A. DA S.
VALOR CAUSA: 1131,2
VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
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Nº JUSTIÇA: 0010867-45.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: H L MOREIRA - ME
VALOR CAUSA: 68000

IC
IA
L

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010869-15.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: E. U. R. C.
PARTE RÉ: S. DA S. C.
VALOR CAUSA: 351,42

O

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010872-67.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: J. V. C. e outros
PARTE RÉ: G. N. C.
VALOR CAUSA: 4176,82

OF

VARA: 4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010871-82.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: ELIANA SILVA FRAZÃO
VALOR CAUSA: 24000

ÇÃ

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010875-22.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: S. A. R.
PARTE RÉ: R. R. DA S.
VALOR CAUSA: 167,39

CA

VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010877-89.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: ESTADO DO AMAPA
VALOR CAUSA: 0

PU
B

LI

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010878-74.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: R. A. R.
PARTE RÉ: R. R. DA S.
VALOR CAUSA: 334,94
VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010879-59.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: FRANCISCA LEDA BRANDÃO BARBOSA DA SILVA
VALOR CAUSA: 29500
VARA: 4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010880-44.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: LUCIA DE FATIMA LEAL DEL CASTILO
PARTE RÉ: NARCISO SANCHES DE OLIVEIRA
VALOR CAUSA: 0
VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010881-29.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: E. V. G.
PARTE RÉ: J. M. G.
VALOR CAUSA: 0
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VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010884-81.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PARTE AUTORA: J. M. P.
PARTE RÉ: J. G. P.
VALOR CAUSA: 2652

O

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010888-21.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: L. M. L.
PARTE RÉ: J. A. O. DA S.
VALOR CAUSA: 0

OF

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010886-51.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: E. R. D.
PARTE RÉ: H. J. G. D. e outros
VALOR CAUSA: 0

IC
IA
L

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010885-66.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: L. DAS N. R.
PARTE RÉ: A. M. B. DE S. R.
VALOR CAUSA: 0

ÇÃ

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010890-88.2010.8.03.0001
AÇÃO: OFERTA DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: L. P. DE J.
PARTE RÉ: S. H. S. DE J.
VALOR CAUSA: 1224

CA

VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010891-73.2010.8.03.0001
AÇÃO: PEDIDO DE REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO
PARTE AUTORA: RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 510

PU
B

LI

VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010893-43.2010.8.03.0001
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO
PARTE AUTORA: PAULO SANDRO PAULA DA SILVA e outros
PARTE RÉ: ESTADO DO AMAPÁ
VALOR CAUSA: 3000
VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010895-13.2010.8.03.0001
AÇÃO: CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
PARTE AUTORA: A. DE C. B. S. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 510
VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010896-95.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: J. A. S. DE A.
PARTE RÉ: J. DE A. A.
VALOR CAUSA: 7650
VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010902-05.2010.8.03.0001
AÇÃO: DIVÓRCIO CONSENSUAL
PARTE AUTORA: R. DE C. DOS S. B. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 1000
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IC
IA
L

VARA: 6A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010903-87.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: JOAO BATISTA SANTOS MARINHO
VALOR CAUSA: 42900
VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010904-72.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: Y. DE S. M.
PARTE RÉ: H. DA L. M.
VALOR CAUSA: 500

OF

VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010905-57.2010.8.03.0001
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO
PARTE AUTORA: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAPÁ - SETAP
PARTE RÉ: J. TUPINAMBA P. DE SOUSA-ME
VALOR CAUSA: 165000

ÇÃ

VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010907-27.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: JUSCICLEIA DA SILVA FERREIRA
VALOR CAUSA: 487,88

O

VARA: 4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010906-42.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
PARTE AUTORA: ESTADO DO AMAPA
PARTE RÉ: IVANETE OLIVEIRA BARROS e outros
VALOR CAUSA: 150000

LI

CA

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010908-12.2010.8.03.0001
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE REVISÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: J. P. F. DE O. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 2280

PU
B

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010909-94.2010.8.03.0001
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: R. D. DE M. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 465
VARA: 6A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010910-79.2010.8.03.0001
AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE MÉRITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS
PARTE AUTORA: KATIA CILENE COUTINHO LIMA
PARTE RÉ: AUTOMOTO - AUTOMÓVEIS E MOTOS DO AMAPÁ - LTDA e outros
VALOR CAUSA: 54113
VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010911-64.2010.8.03.0001
AÇÃO: MEDIDA PROTETIVA DE IDOSO
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: ESTADO DO AMAPA e outros
VALOR CAUSA: 1000
VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010912-49.2010.8.03.0001
AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL
PARTE AUTORA: T. M. B. DE M.
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PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 216685,65

IC
IA
L

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010913-34.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: E. L. C.
PARTE RÉ: E. J. A. C.
VALOR CAUSA: 5721,78
PROCESSO CRIMINAL

OF

VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010734-03.2010.8.03.0001
AÇÃO: PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM ARBITRAMENTO DE FIANÇA
PARTE AUTORA: KEYTON NASCIMENTO DA CRUZ
PARTE RÉ: JUIZO DA 1ª V. CRIMINAL DA C. DE MACAPA
VALOR CAUSA:

ÇÃ

VARA: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Nº JUSTIÇA: 0010751-39.2010.8.03.0001
AÇÃO: MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
PARTE AUTORA: ANDREIA CARDOSO CHAVES
PARTE RÉ: TARLISON ALEXANDRE LIMA FERREIRA
VALOR CAUSA:

O

VARA: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
Nº JUSTIÇA: 0010748-84.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA
PARTE RÉ: LUCIVAN CAVALCANTE DE SOUSA
VALOR CAUSA:

CA

VARA: EXECUCAO PENAL
Nº JUSTIÇA: 0010752-24.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL
PARTE AUTORA:
PARTE RÉ: MANOEL RAIMUNDO ARAÚJO DA SILVA
VALOR CAUSA:

PU
B

LI

VARA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
Nº JUSTIÇA: 0010754-91.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA
PARTE RÉ: MAGNO BARBOSA DE ASSUNÇÃO
VALOR CAUSA:
VARA: EXECUCAO PENAL
Nº JUSTIÇA: 0010758-31.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL
PARTE AUTORA:
PARTE RÉ: TIAGO PANTOJA LOPES
VALOR CAUSA:

VARA: 4A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010761-83.2010.8.03.0001
AÇÃO: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
PARTE AUTORA: CIOSP -CONGOS
PARTE RÉ: GILSON GUIMARAES DA COSTA e outros
VALOR CAUSA:
VARA: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Nº JUSTIÇA: 0010769-60.2010.8.03.0001
AÇÃO: MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
PARTE AUTORA: SILVANA FERREIRA SILVA SANTOS
PARTE RÉ: JOSÉ RONILSON DE SOUSA LIMA NASCIMENTO
VALOR CAUSA:
VARA: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
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VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010808-57.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: GERSON PAULO FERREIRA PINTO e outros
VALOR CAUSA:

OF

VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010819-86.2010.8.03.0001
AÇÃO: HABEAS CORPUS
PARTE AUTORA: RAIMUNDO CORDEIRO VALENTE
PARTE RÉ: DELEGADO DE POLICIA CIVIL DO CIOSP/CONGOS
VALOR CAUSA:

IC
IA
L

Nº JUSTIÇA: 0010807-72.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: JOSÉ LUIZ MACIEL DO NASCIMENTO
VALOR CAUSA:

O

VARA: EXECUCAO PENAL
Nº JUSTIÇA: 0010822-41.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL
PARTE AUTORA:
PARTE RÉ: ALEX CUNHA PINHEIRO
VALOR CAUSA:

ÇÃ

VARA: EXECUCAO PENAL
Nº JUSTIÇA: 0010834-55.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL
PARTE AUTORA:
PARTE RÉ: MARCO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO
VALOR CAUSA:

CA

VARA: 4A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010836-25.2010.8.03.0001
AÇÃO: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
PARTE AUTORA: CIOSP -CONGOS
PARTE RÉ: DEOCLIDES PEREIRA DA SILVA
VALOR CAUSA:

PU
B

LI

VARA: 3A. VARA CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR
Nº JUSTIÇA: 0010844-02.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: LOURIVAL DO NASCIMENTO FILHO
VALOR CAUSA:
VARA: EXECUCAO PENAL
Nº JUSTIÇA: 0010845-84.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL
PARTE AUTORA:
PARTE RÉ: ANDERSON DE ALMEIDA BRITO
VALOR CAUSA:
VARA: 4A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010850-09.2010.8.03.0001
AÇÃO: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA:
VARA: 4A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010851-91.2010.8.03.0001
AÇÃO: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
PARTE AUTORA: CF/CIOSP/PACOVAL
PARTE RÉ: MANOEL JOSE BACELAR DA COSTA
VALOR CAUSA:
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VARA: 3A. VARA CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR
Nº JUSTIÇA: 0010852-76.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: JOSE SOARES PICANCO JUNIOR
VALOR CAUSA:

O

VARA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
Nº JUSTIÇA: 0010873-52.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA
PARTE RÉ: ROSINALDO MADUREIRA CARVALHO
VALOR CAUSA:

OF

VARA: 4A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010863-08.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA
PARTE RÉ: NIVIO SEYCHI YAMADA
VALOR CAUSA:

IC
IA
L

VARA: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Nº JUSTIÇA: 0010855-31.2010.8.03.0001
AÇÃO: PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DO NASCIMENTO
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA:

ÇÃ

VARA: 3A. VARA CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR
Nº JUSTIÇA: 0010874-37.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: ADAM JEFERSON ALMEIDA ROCHA
VALOR CAUSA:

CA

VARA: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
Nº JUSTIÇA: 0010876-07.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA
PARTE RÉ: JOSÉ REINALDO CORRÊA DA SILVA
VALOR CAUSA:

PU
B

LI

VARA: EXECUCAO PENAL
Nº JUSTIÇA: 0010883-96.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL
PARTE AUTORA:
PARTE RÉ: ORIVALDO DOS SANTOS DA COSTA
VALOR CAUSA:
VARA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
Nº JUSTIÇA: 0010887-12.2010.8.03.0009
AÇÃO: EXECUÇÃO DE PENA E DE MEDIDA ALTERNATIVA
PARTE AUTORA:
PARTE RÉ: GEAN CARLOS BRITO DE ARAUJO
VALOR CAUSA:
VARA: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Nº JUSTIÇA: 0010915-04.2010.8.03.0001
AÇÃO: MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
PARTE AUTORA: ANNE RAFAELLA AZEVEDO FREDERICO e outros
PARTE RÉ: AILTON FREDERICO
VALOR CAUSA:
PROCESSO INFÂNCIA
VARA: VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE
Nº JUSTIÇA: 0010755-76.2010.8.03.0001
AÇÃO: PEDIDO DE CUSTÓDIA PROVISÓRIA
PARTE AUTORA: D. DA D. E. I. A. I. P. A. D.
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PARTE RÉ: J.
VALOR CAUSA:

IC
IA
L

VARA: VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE
Nº JUSTIÇA: 0010812-94.2010.8.03.0001
AÇÃO: PEDIDO DE CUSTÓDIA PROVISÓRIA
PARTE AUTORA: D. DA D. E. I. A. I. P. A. D.
PARTE RÉ: A. J. M. R. M. e outros
VALOR CAUSA:
VARA: VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE
Nº JUSTIÇA: 0010859-68.2010.8.03.0001
AÇÃO: ALTORIZAÇÃO JUDICIAL
PARTE AUTORA: U. A. M. M.
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA:

O

ÇÃ

VARA: VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE
Nº JUSTIÇA: 0010937-62.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
PARTE AUTORA: M. DO C. DE O. S. F.
PARTE RÉ: A. P. M. M.
VALOR CAUSA:

OF

VARA: VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE
Nº JUSTIÇA: 0010889-06.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: M. P. DO E. DO A.
PARTE RÉ: W. DOS S. C.
VALOR CAUSA:

CA

VARA: VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE
Nº JUSTIÇA: 0010938-47.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
PARTE AUTORA: C. B.
PARTE RÉ: K. T. B. M. e outros
VALOR CAUSA:

LI

_____________________________
REGIA CLAUDIA SILVA DE MOURA
Distribuidor(a)

PU
B

_____________________________
STELLA SIMONNE RAMOS
MM Juiz(a) Distribuidor
ATA DE DISTRIBUIÇÃO 30/03/2010
PROCESSO CÍVEL

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010728-93.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: L. B. V. e outros
PARTE RÉ: L. O. DOS S. V.
VALOR CAUSA: 0
VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010729-78.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: VASNI BARROSO DE MORAES
VALOR CAUSA: 23500
VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010730-63.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: TODESCREDI SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
PARTE RÉ: BENEDITO CARRERA BAHIA
___________________________ Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ___________________________ 19

Amapá - Macapá, 5 de Abril de 2010 | Diário da Justiça Nº 58/2010

VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010731-48.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A
PARTE RÉ: LEILA ROSANGELA LACERDA DA ROCHA DA SILVA
VALOR CAUSA: 35900

VARA: 6A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010737-55.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: PAULO GEOVANI MONTEIRO LOUREIRO
VALOR CAUSA: 20050

ÇÃ

O

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010739-25.2010.8.03.0001
AÇÃO: PENSÃO ALIMENTÍCIA
PARTE AUTORA: A. S. DA S.
PARTE RÉ: E. R. T.
VALOR CAUSA: 0

OF

VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010733-18.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: SHEILA JACIARA MEDEIROS RIBEIRO
VALOR CAUSA: 34900

IC
IA
L

VALOR CAUSA: 0

CA

VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010741-92.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: NEUTON CORREIA MENDES
VALOR CAUSA: 24000

LI

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010742-77.2010.8.03.0001
AÇÃO: PENSÃO ALIMENTÍCIA
PARTE AUTORA: D. DOS S. S.
PARTE RÉ: R. F. P.
VALOR CAUSA: 0

PU
B

VARA: 4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010743-62.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: NATALIA ROSS NAZARE MARQUES
VALOR CAUSA: 32500
VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010744-47.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA FONSECA MACHADO
PARTE RÉ: SERGIO GEMAQUE LEAL
VALOR CAUSA: 0
VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010745-32.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: MARIA ZOLITA SOUZA OLIVEIRA
VALOR CAUSA: 31900
VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010746-17.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
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PARTE RÉ: MARIA HELENA DA SILVA LOBATO
VALOR CAUSA: 38300

IC
IA
L

VARA: 4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010750-54.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A
PARTE RÉ: SAMARA SUELEM SOUZA FERREIRA
VALOR CAUSA: 24800

ÇÃ

VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010759-16.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: JOSE DE SOUZA PEREIRA JUNIOR
VALOR CAUSA: 31800

O

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010757-46.2010.8.03.0001
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: A. DOS S. R. e outros
PARTE RÉ: J. T. R.
VALOR CAUSA: 370,68

OF

VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010753-09.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: NELMA CASTELO SILVA DOS SANTOS
VALOR CAUSA: 16200

CA

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010760-98.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
PARTE AUTORA: S. R. DA S.
PARTE RÉ: A. T. DOS S. e outros
VALOR CAUSA: 510

LI

VARA: 4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010762-68.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: JORGE DE CARVALHO BARROS
VALOR CAUSA: 20554

PU
B

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010764-38.2010.8.03.0001
AÇÃO: ACORDO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA
PARTE AUTORA: A. F. DA C. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0
VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010766-08.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: DIANE RODRIGUES DA SILVA
VALOR CAUSA: 24200
VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010768-75.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: D. C. DOS S.
PARTE RÉ: A. A. DOS S.
VALOR CAUSA: 1634,37
VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010770-45.2010.8.03.0001
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE
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PARTE AUTORA: C. DE S. M. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0

IC
IA
L

VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010771-30.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: CLEIDE MARIA SANTOS VILHENA
VALOR CAUSA: 14000

VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010773-97.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO
PARTE RÉ: ESTADO DO AMAPA
VALOR CAUSA: 0

ÇÃ

O

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010774-82.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: R. I. L.
PARTE RÉ: O. DE O. L.
VALOR CAUSA: 1974,49

OF

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010772-15.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: A. N. A.
PARTE RÉ: G. V. A.
VALOR CAUSA: 1200

CA

VARA: 6A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010775-67.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: CLAUDIONOR SANTOS DE OLIVEIRA
VALOR CAUSA: 32200

LI

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010776-52.2010.8.03.0001
AÇÃO: ACORDO EXTRAJUDICIAL
PARTE AUTORA: B. B. Q. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0

PU
B

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010778-22.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: S. R. F.
PARTE RÉ: P. P. F.
VALOR CAUSA: 1492,92
VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010780-89.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: W. M. & CIA LTDA
VALOR CAUSA: 0
VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010784-29.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: P. L. S. DE S.
PARTE RÉ: J. N. M.
VALOR CAUSA: 859,35
VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010785-14.2010.8.03.0001
___________________________ Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ___________________________ 22

Amapá - Macapá, 5 de Abril de 2010 | Diário da Justiça Nº 58/2010

AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE
PARTE AUTORA: E. DOS A. F. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0

IC
IA
L

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010786-96.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: A. G. DE S. M. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010790-36.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: R. A. M. e outros
PARTE RÉ: J. DE J. M.
VALOR CAUSA: 691,56

OF

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010789-51.2010.8.03.0001
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE
PARTE AUTORA: A. L. M. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0

ÇÃ

O

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010793-88.2010.8.03.0001
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL
PARTE AUTORA: F. C. DOS A. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 510

CA

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010794-73.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: G. F. DA S. O.
PARTE RÉ: G. F. F. DE O.
VALOR CAUSA: 1101,9

PU
B

LI

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010795-58.2010.8.03.0001
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE
PARTE AUTORA: I. B. M. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0
VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010796-43.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: C. A. A. DOS S.
PARTE RÉ: J. A. DE A.
VALOR CAUSA: 630,79
VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010798-13.2010.8.03.0001
AÇÃO: ACORDO DE HOMOLOGAÇÃO DE GUARDA DE MENOR
PARTE AUTORA: G. V. A. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 0
VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010799-95.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: M. E. C. D.
PARTE RÉ: A. DE S. D.
VALOR CAUSA: 1481,92
VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
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Nº JUSTIÇA: 0010800-80.2010.8.03.0001
AÇÃO: ORDEM DE MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE DECISÃO LIMINAR
PARTE AUTORA: JACI MONTEIRO DA SILVA
PARTE RÉ: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO AMAPA - DETRAN
VALOR CAUSA: 500

IC
IA
L

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010805-05.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: F. G. P.
PARTE RÉ: F. U. DE B. P.
VALOR CAUSA: 0

OF

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010813-79.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: W. B. DO A.
PARTE RÉ: A. DE O. R. B.
VALOR CAUSA: 0

O

VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010815-49.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: ANA LUCIA DA SILVA DE SOUSA
VALOR CAUSA: 26000

ÇÃ

VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010816-34.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE LIMINAR
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: EMANUEL DA SILVA BRITO
VALOR CAUSA: 0

CA

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010817-19.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: A. J. DO N.
PARTE RÉ: E. S. DO N.
VALOR CAUSA: 311,42

PU
B

LI

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010820-71.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: E. A. L. C.
PARTE RÉ: J. C.
VALOR CAUSA: 0
VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010821-56.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: ADAMILTON FERRAZ DE SOUSA
VALOR CAUSA: 19000
VARA: 6A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010823-26.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: SEBASTIAO FERREIRA DA ROCHA
VALOR CAUSA: 43240
VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010824-11.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: A. A. F.
PARTE RÉ: F. A. F. DA S.
VALOR CAUSA: 0
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VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010825-93.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE MODIFICAÇÃO E GUARDA D MENOR, DIREITO DE VISITAS E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: M. DE S.
PARTE RÉ: M. DO S. P. M.
VALOR CAUSA: 510

O

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010829-33.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE INTERDIÇÃO
PARTE AUTORA: M. F. G.
PARTE RÉ: M. T. G.
VALOR CAUSA: 510

OF

VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010828-48.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: ROBERTO RAFAEL VIANA NUNES
VALOR CAUSA: 32185

IC
IA
L

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010826-78.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: L. S. S.
PARTE RÉ: M. S.
VALOR CAUSA: 0

ÇÃ

VARA: 6A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010832-85.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA
PARTE RÉ: AMILCAR HECHT DA COSTA
VALOR CAUSA: 0

CA

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010833-70.2010.8.03.0001
AÇÃO: PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL
PARTE AUTORA: M. O. DA S. D.
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 510

PU
B

LI

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010835-40.2010.8.03.0001
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: C. F. C. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 2448
VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010837-10.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: D. F. M. A.
PARTE RÉ: A. A. V.
VALOR CAUSA: 2012,2
VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010839-77.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: G. L. B.
PARTE RÉ: H. Q. B.
VALOR CAUSA: 362,27
VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010840-62.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: MIQUEAS FERREIRA GADELHA
VALOR CAUSA: 21980
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VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010842-32.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: M. R. C. M.
PARTE RÉ: M. S. DOS S. M.
VALOR CAUSA: 0

ÇÃ

VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010848-39.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: GERMANO TIAGO SANTOS SOARES
VALOR CAUSA: 33506

O

VARA: 5A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010846-69.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO MATIAS DA SILVA
PARTE RÉ: JOSÉ LUIS NOGUEIRA MARQUES e outros
VALOR CAUSA: 0

OF

VARA: 5A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010843-17.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BFB LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
PARTE RÉ: KATIANE LIMA DA SILVA
VALOR CAUSA: 16000

IC
IA
L

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010841-47.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: L. C. DA S. S.
PARTE RÉ: E. S. DA S.
VALOR CAUSA: 3672

LI

CA

VARA: 5A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010849-24.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PARTE AUTORA: WILLIAN FRAN SOUZA LEITE
PARTE RÉ: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA DE DELEGADO DE POLICIA CIVIL
VALOR CAUSA: 127

PU
B

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010853-61.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: G. A. P.
PARTE RÉ: E. D. S. P.
VALOR CAUSA: 0
VARA: 5A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010854-46.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BFB LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
PARTE RÉ: JUCILLE LEAL SACRAMENTO
VALOR CAUSA: 29900
VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010856-16.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: G. M. R.
PARTE RÉ: G. DOS S. P. R.
VALOR CAUSA: 0
VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010857-98.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: A. P. F. e outros
PARTE RÉ: J. R. G. F.
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VALOR CAUSA: 6120

IC
IA
L

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010858-83.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: J. O. J.
PARTE RÉ: L. DOS S. M.
VALOR CAUSA: 0

ÇÃ

VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010865-75.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: SONIA DOS SANTOS FONSECA
VALOR CAUSA: 27000

O

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010862-23.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: C. C. L. e outros
PARTE RÉ: L. DOS S. C.
VALOR CAUSA: 6120

OF

VARA: 6A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010861-38.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A
PARTE RÉ: OSMARINO MAGNO BARROSO
VALOR CAUSA: 89000

CA

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010866-60.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: A. M. S. DOS S.
PARTE RÉ: E. M. A. DA S.
VALOR CAUSA: 1131,2

LI

VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010867-45.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: H L MOREIRA - ME
VALOR CAUSA: 68000

PU
B

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010869-15.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: E. U. R. C.
PARTE RÉ: S. DA S. C.
VALOR CAUSA: 351,42
VARA: 4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010871-82.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: ELIANA SILVA FRAZÃO
VALOR CAUSA: 24000
VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010872-67.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: J. V. C. e outros
PARTE RÉ: G. N. C.
VALOR CAUSA: 4176,82
VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010875-22.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: S. A. R.
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VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010877-89.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: ESTADO DO AMAPA
VALOR CAUSA: 0
VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010878-74.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: R. A. R.
PARTE RÉ: R. R. DA S.
VALOR CAUSA: 334,94

ÇÃ

O

VARA: 4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010880-44.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: LUCIA DE FATIMA LEAL DEL CASTILO
PARTE RÉ: NARCISO SANCHES DE OLIVEIRA
VALOR CAUSA: 0

OF

VARA: 3A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010879-59.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: FRANCISCA LEDA BRANDÃO BARBOSA DA SILVA
VALOR CAUSA: 29500

IC
IA
L

PARTE RÉ: R. R. DA S.
VALOR CAUSA: 167,39

CA

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010881-29.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: E. V. G.
PARTE RÉ: J. M. G.
VALOR CAUSA: 0

LI

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010884-81.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PARTE AUTORA: J. M. P.
PARTE RÉ: J. G. P.
VALOR CAUSA: 2652

PU
B

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010885-66.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: L. DAS N. R.
PARTE RÉ: A. M. B. DE S. R.
VALOR CAUSA: 0
VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010886-51.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: E. R. D.
PARTE RÉ: H. J. G. D. e outros
VALOR CAUSA: 0
VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010888-21.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: L. M. L.
PARTE RÉ: J. A. O. DA S.
VALOR CAUSA: 0
VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010890-88.2010.8.03.0001
AÇÃO: OFERTA DE ALIMENTOS
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VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010891-73.2010.8.03.0001
AÇÃO: PEDIDO DE REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO
PARTE AUTORA: RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 510
VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010893-43.2010.8.03.0001
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO
PARTE AUTORA: PAULO SANDRO PAULA DA SILVA e outros
PARTE RÉ: ESTADO DO AMAPÁ
VALOR CAUSA: 3000

ÇÃ

O

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010896-95.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: J. A. S. DE A.
PARTE RÉ: J. DE A. A.
VALOR CAUSA: 7650

OF

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010895-13.2010.8.03.0001
AÇÃO: CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
PARTE AUTORA: A. DE C. B. S. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 510

IC
IA
L

PARTE AUTORA: L. P. DE J.
PARTE RÉ: S. H. S. DE J.
VALOR CAUSA: 1224

CA

VARA: 3A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010902-05.2010.8.03.0001
AÇÃO: DIVÓRCIO CONSENSUAL
PARTE AUTORA: R. DE C. DOS S. B. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 1000

LI

VARA: 6A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010903-87.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: JOAO BATISTA SANTOS MARINHO
VALOR CAUSA: 42900

PU
B

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010904-72.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: Y. DE S. M.
PARTE RÉ: H. DA L. M.
VALOR CAUSA: 500
VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010905-57.2010.8.03.0001
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO
PARTE AUTORA: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAPÁ - SETAP
PARTE RÉ: J. TUPINAMBA P. DE SOUSA-ME
VALOR CAUSA: 165000
VARA: 4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010906-42.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
PARTE AUTORA: ESTADO DO AMAPA
PARTE RÉ: IVANETE OLIVEIRA BARROS e outros
VALOR CAUSA: 150000
VARA: 2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010907-27.2010.8.03.0001
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VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010908-12.2010.8.03.0001
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE REVISÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: J. P. F. DE O. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 2280

OF

VARA: 1A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010909-94.2010.8.03.0001
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: R. D. DE M. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 465

IC
IA
L

AÇÃO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
PARTE RÉ: JUSCICLEIA DA SILVA FERREIRA
VALOR CAUSA: 487,88

O

VARA: 6A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010910-79.2010.8.03.0001
AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE MÉRITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS
PARTE AUTORA: KATIA CILENE COUTINHO LIMA
PARTE RÉ: AUTOMOTO - AUTOMÓVEIS E MOTOS DO AMAPÁ - LTDA e outros
VALOR CAUSA: 54113

ÇÃ

VARA: 1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
Nº JUSTIÇA: 0010911-64.2010.8.03.0001
AÇÃO: MEDIDA PROTETIVA DE IDOSO
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: ESTADO DO AMAPA e outros
VALOR CAUSA: 1000

CA

VARA: 4A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010912-49.2010.8.03.0001
AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL
PARTE AUTORA: T. M. B. DE M.
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 216685,65

PU
B

LI

VARA: 2A. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
Nº JUSTIÇA: 0010913-34.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: E. L. C.
PARTE RÉ: E. J. A. C.
VALOR CAUSA: 5721,78
PROCESSO CRIMINAL

VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010734-03.2010.8.03.0001
AÇÃO: PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM ARBITRAMENTO DE FIANÇA
PARTE AUTORA: KEYTON NASCIMENTO DA CRUZ
PARTE RÉ: JUIZO DA 1ª V. CRIMINAL DA C. DE MACAPA
VALOR CAUSA:
VARA: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
Nº JUSTIÇA: 0010748-84.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA
PARTE RÉ: LUCIVAN CAVALCANTE DE SOUSA
VALOR CAUSA:
VARA: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Nº JUSTIÇA: 0010751-39.2010.8.03.0001
AÇÃO: MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
PARTE AUTORA: ANDREIA CARDOSO CHAVES
PARTE RÉ: TARLISON ALEXANDRE LIMA FERREIRA
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VALOR CAUSA:

IC
IA
L

VARA: EXECUCAO PENAL
Nº JUSTIÇA: 0010752-24.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL
PARTE AUTORA:
PARTE RÉ: MANOEL RAIMUNDO ARAÚJO DA SILVA
VALOR CAUSA:
VARA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
Nº JUSTIÇA: 0010754-91.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA
PARTE RÉ: MAGNO BARBOSA DE ASSUNÇÃO
VALOR CAUSA:

O

ÇÃ

VARA: 4A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010761-83.2010.8.03.0001
AÇÃO: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
PARTE AUTORA: CIOSP -CONGOS
PARTE RÉ: GILSON GUIMARAES DA COSTA e outros
VALOR CAUSA:

OF

VARA: EXECUCAO PENAL
Nº JUSTIÇA: 0010758-31.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL
PARTE AUTORA:
PARTE RÉ: TIAGO PANTOJA LOPES
VALOR CAUSA:

CA

VARA: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Nº JUSTIÇA: 0010769-60.2010.8.03.0001
AÇÃO: MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
PARTE AUTORA: SILVANA FERREIRA SILVA SANTOS
PARTE RÉ: JOSÉ RONILSON DE SOUSA LIMA NASCIMENTO
VALOR CAUSA:

LI

VARA: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
Nº JUSTIÇA: 0010807-72.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: JOSÉ LUIZ MACIEL DO NASCIMENTO
VALOR CAUSA:

PU
B

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010808-57.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: GERSON PAULO FERREIRA PINTO e outros
VALOR CAUSA:
VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010819-86.2010.8.03.0001
AÇÃO: HABEAS CORPUS
PARTE AUTORA: RAIMUNDO CORDEIRO VALENTE
PARTE RÉ: DELEGADO DE POLICIA CIVIL DO CIOSP/CONGOS
VALOR CAUSA:
VARA: EXECUCAO PENAL
Nº JUSTIÇA: 0010822-41.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL
PARTE AUTORA:
PARTE RÉ: ALEX CUNHA PINHEIRO
VALOR CAUSA:
VARA: EXECUCAO PENAL
Nº JUSTIÇA: 0010834-55.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL
PARTE AUTORA:
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VARA: 4A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010836-25.2010.8.03.0001
AÇÃO: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
PARTE AUTORA: CIOSP -CONGOS
PARTE RÉ: DEOCLIDES PEREIRA DA SILVA
VALOR CAUSA:
VARA: 3A. VARA CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR
Nº JUSTIÇA: 0010844-02.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: LOURIVAL DO NASCIMENTO FILHO
VALOR CAUSA:

OF

VARA: EXECUCAO PENAL
Nº JUSTIÇA: 0010845-84.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL
PARTE AUTORA:
PARTE RÉ: ANDERSON DE ALMEIDA BRITO
VALOR CAUSA:

IC
IA
L

PARTE RÉ: MARCO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO
VALOR CAUSA:

ÇÃ

O

VARA: 4A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010850-09.2010.8.03.0001
AÇÃO: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA:

CA

VARA: 4A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010851-91.2010.8.03.0001
AÇÃO: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
PARTE AUTORA: CF/CIOSP/PACOVAL
PARTE RÉ: MANOEL JOSE BACELAR DA COSTA
VALOR CAUSA:

LI

VARA: 3A. VARA CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR
Nº JUSTIÇA: 0010852-76.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: JOSE SOARES PICANCO JUNIOR
VALOR CAUSA:

PU
B

VARA: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Nº JUSTIÇA: 0010855-31.2010.8.03.0001
AÇÃO: PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DO NASCIMENTO
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA:
VARA: 4A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0010863-08.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA
PARTE RÉ: NIVIO SEYCHI YAMADA
VALOR CAUSA:
VARA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
Nº JUSTIÇA: 0010873-52.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA
PARTE RÉ: ROSINALDO MADUREIRA CARVALHO
VALOR CAUSA:
VARA: 3A. VARA CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR
Nº JUSTIÇA: 0010874-37.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
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VARA: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
Nº JUSTIÇA: 0010876-07.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA
PARTE RÉ: JOSÉ REINALDO CORRÊA DA SILVA
VALOR CAUSA:
VARA: EXECUCAO PENAL
Nº JUSTIÇA: 0010883-96.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL
PARTE AUTORA:
PARTE RÉ: ORIVALDO DOS SANTOS DA COSTA
VALOR CAUSA:

OF

VARA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
Nº JUSTIÇA: 0010887-12.2010.8.03.0009
AÇÃO: EXECUÇÃO DE PENA E DE MEDIDA ALTERNATIVA
PARTE AUTORA:
PARTE RÉ: GEAN CARLOS BRITO DE ARAUJO
VALOR CAUSA:

IC
IA
L

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: ADAM JEFERSON ALMEIDA ROCHA
VALOR CAUSA:

ÇÃ

O

VARA: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Nº JUSTIÇA: 0010915-04.2010.8.03.0001
AÇÃO: MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
PARTE AUTORA: ANNE RAFAELLA AZEVEDO FREDERICO e outros
PARTE RÉ: AILTON FREDERICO
VALOR CAUSA:
PROCESSO INFÂNCIA

CA

VARA: VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE
Nº JUSTIÇA: 0010755-76.2010.8.03.0001
AÇÃO: PEDIDO DE CUSTÓDIA PROVISÓRIA
PARTE AUTORA: D. DA D. E. I. A. I. P. A. D.
PARTE RÉ: J.
VALOR CAUSA:

PU
B

LI

VARA: VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE
Nº JUSTIÇA: 0010812-94.2010.8.03.0001
AÇÃO: PEDIDO DE CUSTÓDIA PROVISÓRIA
PARTE AUTORA: D. DA D. E. I. A. I. P. A. D.
PARTE RÉ: A. J. M. R. M. e outros
VALOR CAUSA:
VARA: VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE
Nº JUSTIÇA: 0010859-68.2010.8.03.0001
AÇÃO: ALTORIZAÇÃO JUDICIAL
PARTE AUTORA: U. A. M. M.
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA:
VARA: VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE
Nº JUSTIÇA: 0010889-06.2010.8.03.0001
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: M. P. DO E. DO A.
PARTE RÉ: W. DOS S. C.
VALOR CAUSA:

VARA: VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE
Nº JUSTIÇA: 0010937-62.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
PARTE AUTORA: M. DO C. DE O. S. F.
PARTE RÉ: A. P. M. M.
VALOR CAUSA:
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IC
IA
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VARA: VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE
Nº JUSTIÇA: 0010938-47.2010.8.03.0001
AÇÃO: AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
PARTE AUTORA: C. B.
PARTE RÉ: K. T. B. M. e outros
VALOR CAUSA:

_____________________________
REGIA CLAUDIA SILVA DE MOURA
Distribuidor(a)
_____________________________
STELLA SIMONNE RAMOS
MM Juiz(a) Distribuidor

1A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA

O

OF

Nº do processo: 0030464-68.2008.8.03.0001
EMBARGOS
Parte Autora: ESTADO DO AMAPÁ
Advogado: GUILHERME CARVALHO E SOUSA - 1484BAP
Parte RÉ: WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogado: TIAGO STAUDT WAGNER - 1234AAP
Despacho: Dê-se ciência as partes do retorno destes autos à esta instância, a fim de que requeiram o que entender de direito.
Intimem-se.

LI

CA

ÇÃ

Nº do processo: 0003136-32.2009.8.03.0001
AÇÃO DE COBRANÇA
Parte Autora: ANANDA VITORIA FIGUEIREDO BRITO
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA - 405AP
Parte Autora: IZABELA BRITO QUEIROZ
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA - 405AP
Parte Autora: MARIA DE LURDES FIGUEIREDO BRITO
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA - 405AP
Parte RÉ: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Decisão: Justiça gratuita.
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito.
À parte apelada para, querendo, oferecer contra-razões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Com ou sem a vinda das razões contrárias, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

PU
B

Nº do processo: 0027125-04.2008.8.03.0001
AÇÃO DE COBRANÇA
Parte Autora: AGNALDO FIGUEIRA DA ROCHA SILVA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: ALBERTO CARVALHO LEMOS
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: ANA LÚCIA GAMA DA COSTA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: ANTONIO AMERICO RODRIGUES
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: CLEIA DE ALMEIDA ARANHA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: CLEONILDO DAMASCENO PICANÇO
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: ELIZANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: JEAN PIERRE RIBEIRO DA SILVA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: JOSE ANTONIO COELHO
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: LUIZA CARVALHO DO NASCIMENTO
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: MANOEL ALMEIDA DE MARQUES
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
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Parte Autora: MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: MARIA GRACIETE CARDOSO DOS SANTOS
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: MARIA NELCY FLEXA OLIVEIRA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: MARISETE DAS GRAÇAS VIANA DE ARAÚJO
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: MARTA JOCINEIDE DA MOTA OLIVEIRA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: MARTINHA DO SOCORRO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: MARYDALVA RAMOS TRINDADE
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: MAXIMIANO ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: RAIMUNDO JOSE MIRA MORAES
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: ROSIVAN DA SILVA MONTEIRO
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: TEREZINHA DA SILVA DE SOUZA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: ZILDA PUREZA DA SILVA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte RÉ: MUNICIPIO DE MACAPA
Advogado: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS - 427AP
Despacho: Dê-se ciência às partes do retorno dos autos a este juízo, com vistas à execução do julgado.

LI

Publique-se e intimem-se.

CA

ÇÃ

Nº do processo: 0019135-25.2009.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
Parte Autora: BANCO GMAC S/A
Advogado: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA - 10219PA
Parte RÉ: MANOEL DE SOUZA
Sentença: Ante o exposto e pelo livre convencimento que formo, julgo procedente a ação, para o fim de, ratificando os termos da
proteção interdital liminarmente concedida, reintegrar o autor em definitivo na posse do bem arrendado, tornando-a consolidado como a
respectivo proprietário, bem como condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
que, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), ressalvado ficando o direito de o autor, por ação
própria, pleitear a cobrança das prestações vencidas até a definitiva reintegração possessória e dos acessórios da dívida.

PU
B

Nº do processo: 0025085-83.2007.8.03.0001
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL, COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Parte Autora: CLÁUDIO ANDRÉ TEIXEIRA RIBEIRO
Advogado: JOSE CHAGAS ALVES - 4759DF
Parte RÉ: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado: GILFER LOPES FERNANDES - 1353AP
Parte RÉ: BANCO FINASA S/A
Advogado: GILFER LOPES FERNANDES - 1353AP
Decisão: Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito.
À parte apelada para, querendo, oferecer contra-razões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Com ou sem a vinda das razões contrárias, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Nº do processo: 0009636-80.2010.8.03.0001
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetrante: MARIA GEORGINA RODRIGUES
Advogado: LOURENCO FERREIRA RODRIGUES FILHO - 686AP
Impetrado: PRESIDENTE DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
Despacho: Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a impetrante percebe valores referentes aos aluguéis dos seus
imóveis comerciais, não se enquadrando no perfil de necessitado, de que trata a Lei 1.060/50.
Existem, ainda, irregularidades que impedem a regular tramitação do feito.
Assim, intime-se a impetrante para, no prazo de 10 (dez) dias, promover a emenda da petição inicial, objetivando:
a) a correta indicação do valor da causa, adequando-o ao valor da pretensão, ou seja, ao valor da dívida em discussão, efetuando o
recolhimento das custas judiciais;
b) a regularização de sua representação processual, uma vez que a procuração que acompanha a inicial foi outorgada pelo procurador
da impetrante em nome próprio e não em nome da impetrante.
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Intime-se.
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Nº do processo: 0000115-34.1998.8.03.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Parte Autora: NADILENE SIQUEIRA COSTA-ME
Advogado: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO - 525AP
Parte RÉ: JORNAL DO DIA PUBLICIDADE LTDA
Advogado: EDUARDO DOS SANTOS TAVARES - 1548AP
Sentença: Tendo em vista que a dívida foi quitada, EXTINGO a execução, tal como prevê o artigo 794, I do CPC. Custas pela parte
executada. Sem honorários.
Publique-se. Intimem-se.

OF

Nº do processo: 0006875-76.2010.8.03.0001
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Parte Autora: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Parte RÉ: MARIA DARC SA DA SILVA MARQUES
Decisão: Purgada a mora, promova-se à devolução do veículo à parte ré. Expeça-se mandado, com essa finalidade.
Manifeste-se a parte autora sobre a constestação e o depósito realizado a título de purgação da mora, em dez (10) dias.

CA

ÇÃ

O

Nº do processo: 0004874-21.2010.8.03.0001
BUSCA E APREENSÃO
Parte Autora: BANCO ITAUCARD S/A
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Parte RÉ: ANA MELKA GONÇALVES MATOS
Sentença: Por manifestação expressa nos autos, a parte autora requer a desistência da ação.
O mandado sequer chegou a ser cumprido.
Assim, homologo por sentença o pedido formulado e, em consequência, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, VIII do CPC.
As custas já foram satisfeitas. Sem honorários.
Recolha-se o mandado expedido.
Publique-se e intimem-se.

PU
B
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Nº do processo: 0047970-23.2009.8.03.0001
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
Parte Autora: ANDRÉ DOS SANTOS FARIAS
Advogado: ADELMO CAXIAS DE SOUZA - 186AP
Parte Autora: ANGELICA DOS SANTOS CAMPOS
Advogado: ADELMO CAXIAS DE SOUZA - 186AP
Parte RÉ: ASSOCIAÇÃO AMAPAENSE DE ENSINO E CULTURA
Advogado: JOSE CLAUDIO DA SILVA - 933AP
Despacho: Manifestem-se os autores em réplica à contestação, no prazo de dez (10) dias.

Nº do processo: 0031240-68.2008.8.03.0001
AÇÃO DE COBRANÇA COMINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
Parte Autora: C. FIGUEIREDO & CIA LTDA
Advogado: DUCIVAL CARVALHO PEREIRA JÚNIOR - 15038PA
Parte RÉ: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA
Advogado: LUIZ OTAVIO MACHADO DE SOUZA - 1519AP
Despacho: Manifestem-se as partes sobre os embargos de declaração por ambas opostos, em cinco (5) dias.

Nº do processo: 0022225-75.2008.8.03.0001
AÇÃO DE COBRANÇA
Parte Autora: CLAUDIA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA
Advogado: NILZA MARIA MAGALHAES CORREA - 416AP
Parte Autora: RUBIA SUZANA NASCIMENTO DA COSTA
Advogado: NILZA MARIA MAGALHAES CORREA - 416AP
Parte RÉ: CAPEMI (PREVIDENCIA SEGUROS SAUDE)
Despacho: Dê-se ciência às partes do retorno dos autos a este juízo, com vistas à execução do julgado.

Nº do processo: 0009954-63.2010.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
___________________________ Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ___________________________ 36

Amapá - Macapá, 5 de Abril de 2010 | Diário da Justiça Nº 58/2010

Parte Autora: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Parte RÉ: HUMBERTO RIBEIRO DE LIMA
Decisão: Versa a lide sobre relação de consumo, daí que a competência para seu processamento e julgamento, ditada pelo foro do
domicílio do réu, além de derivar de preceito especial de ordem pública, inscrito no Código de Defesa do Consumidor, é o que melhor
se ajusta ao foro de eleição definido na cláusula contratual, isto é, o de assinatura do contrato ou o de domicílio do demandado.

IC
IA
L

Por essas razões, declino da competência para a Vara do Juízo da Comarca de Porto Grande/AP, onde reside, com ânimo permanente,
o requerido.
Dê-se baixa e encaminhem-se os autos.
Intime-se.

OF

Nº do processo: 0006881-83.2010.8.03.0001
AÇÃO EXECUÇÃO FORÇADO
Parte Autora: MODERNO CENTRO DE ENSINO EDUCAÇÃO E CULTURA
Advogado: NILDO JOSUE PONTES LEITE - 118AP
Parte RÉ: PAULO ROBERTO FERREIRA CHAGAS
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria 001/2009, manifeste-se a parte autora sobre a certidão do oficial de justiça, em cinco dias.

PU
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Nº do processo: 0039233-31.2009.8.03.0001
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Parte Autora: MUNICIPIO DE MACAPA
Advogado: ADIEL DE SOUZA DINIZ - 680AAP
Parte RÉ: ADAILSON FERREIRA VAZ
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte RÉ: ALBERTINO DE ALBUQUERQUE DO ESPIRITO SANTO
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte RÉ: ALMIR CORDEIRO SARGES
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte RÉ: ANTONIO ADAUTO ALMEIDA DIAS
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte RÉ: ARLENE PEREIRA PANTOJA
Parte RÉ: CHRYSLER DAVYS BARBOSA DA LUZ
Parte RÉ: DEUZUILO PINHEIRO PENA
Parte RÉ: ELANE CRISTINA MARQUES SERRAO
Parte RÉ: ELISA AMALIA DE OLIVEIRA SILVA
Parte RÉ: GEOVANA DOS SANTOS MADUREIRA
Parte RÉ: GLENDA ROCHELE QUEIROZ CARVALHO
Parte RÉ: GLORIA DOS ANJOS PEREIRA DIAS
Parte RÉ: IVANILSOM FAVACHO DE ABREU
Parte RÉ: JOANA ALMEIDA DA COSTA
Parte RÉ: JOSELIA ALVES DA COSTA
Parte RÉ: LARISSA SUSSARANA BATISTA
Parte RÉ: LIDIANE DA SILVA ALVES
Parte RÉ: LILIANE DA SILVA DE OLIVEIRA
Parte RÉ: MARGARETE FERREIRA RODRIGUES
Parte RÉ: MARIA ISABEL DA CUNHA GUEDES
Parte RÉ: MOISES DA SILVA BACELAR
Parte RÉ: NAYMA DA SILVA PICANCO
Despacho: Digam as partes quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, em cinco (5) dias. Após, conclusos para
sentença.

Nº do processo: 0045274-14.2009.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: BFB LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Parte RÉ: MIGUEL PAIXAO DE LIMA RODRIGUES
Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a ação, para o fim de, ratificando os termos da proteção interdital liminarmente concedida,
reintegrar a autora em definitivo na posse do bem arrendado, tornando-a consolidada com a respectiva proprietária, bem como
condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atento aos critérios definidos no §
4º do art. 20 do vigente CPC, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), ressalvado ficando o direito de a autora, por ação própria, pleitear
a cobrança das prestações vencidas até a definitiva reintegração possessória e dos acessórios da dívida.
Transitada em julgado esta sentença, certifique-se nos autos, expedindo, se necessário, o competente mandado de reintegração
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possessória, após cujo cumprimento, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se.
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Nº do processo: 0034722-87.2009.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 617AP
Parte RÉ: JUVENAL TORRES COELHO
Despacho: Indique corretamente a parte autora o endereço onde poderá a parte ré ser encontrada, em cinco dias.

OF

Nº do processo: 0031299-56.2008.8.03.0001
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARS
Parte Autora: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado: RICARDO MAYRINK - 120816SP
Parte RÉ: ANA LUCIA MENDES DA SILVA
Despacho: As informações personalizadas constantes do cadastro eleitoral possuem caráter reservado, de uso exclusivo da Justiça
Eleitoral, nos termos da resolução nº 21.538 do Tribunal Superior Eleitoral.
À Polícia Rodoviária Federal não é dado cumprir diligência que precipuamente compete à parte autora.
Indefiro esses dois pedidos.
Oficie-se ao DETRAN/AP, com vistas ao bloqueio do licenciamento anual do veículo, na forma requerida.

CA
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Nº do processo: 0004090-44.2010.8.03.0001
BUSCA E APREENSÃO
Parte Autora: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Parte RÉ: ROSINEI BARBOSA RODRIGUES
Sentença: Por manifestação expressa nos autos, a parte autora requer a desistência da ação.
A medida liminar sequer foi cumprida. Não houve a formação do contraditório.
Assim, homologo por sentença o pedido formulado e, em consequência, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, VIII do CPC.
As custas já foram pagas. Sem honorários.
Publique-se e intimem-se.

PU
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Nº do processo: 0021511-18.2008.8.03.0001
AÇÃO MONITORIA
Parte Autora: CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA
Advogado: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS - 897AP
Parte RÉ: EMILE CRISTINA DIAS CASTELO BARROS
Sentença: Não foi promovido o regular andamento do processo, mesmo diante da intimação pessoal para impulsão em 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de extinção.
Ante à inércia aqui constatada, outra alternativa não há senão extinguir o processo, o que faço com suporte no art. 267, III, do CPC.
Custas pela parte autora.
Publique-se.
Intimem-se.

Nº do processo: 0023892-62.2009.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERC GRUPO ITAU
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 617AP
Parte RÉ: MANOEL DE JESUS VINAGRE SANCHES
Sentença: Tendo em vista que a dívida foi quitada, EXTINGO a execução, tal como prevê o artigo 794, I do CPC. Custas pela parte
executada. Sem honorários.
Publique-se. Intimem-se.

Nº do processo: 0006084-10.2010.8.03.0001
AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO
Parte Autora: BANCO FIAT S/A
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Parte RÉ: ELCIANE BORGES BARBOSA
Sentença: Por manifestação expressa nos autos, a parte autora requer a desistência da ação.
A medida liminar foi cumprida, porém, a parte ré quitou extrajudicialmente as partes em atraso.
Assim, homologo por sentença o pedido formulado e, em consequência, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos
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termos do art. 267, VIII do CPC.
As custas já foram pagas. Sem honorários.
Publique-se e intimem-se.
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Nº do processo: 0001653-40.2004.8.03.0001
EXECUCAO
Parte Autora: ARMAZEM FORTALEZA LTDA
Advogado: KATIANE MARINHO CARVALHO - 17710CE
Parte RÉ: D ANTONINA FERREIRA ME
Despacho: Manifeste-se a parte autora quanto à quitação integral da dívida pela parte ré, em cinco (5) dias.

OF

Nº do processo: 0029363-59.2009.8.03.0001
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Parte Autora: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado: PAULO HENRIQUE FERREIRA - 894BPE
Parte RÉ: MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA
Despacho: Manifeste-se a parte autora sobre a certidão do Oficial de Justiça de não-localização da parte ré no endereço indicado na
petição inicial, em cinco (5) dias.

ÇÃ

O

Nº do processo: 0016643-94.2008.8.03.0001
AÇÃO DE EXECUÇÃO
Parte Autora: BANCO DA AMAZONIA S.A
Advogado: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO - 12479PA
Parte RÉ: JOAO OTALIO CHAVES BRASIL
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria 001/2009, venha a parte autora receber edital de citação, providenciando a respectiva
publicação.

PU
B

LI

CA

Nº do processo: 0015258-77.2009.8.03.0001
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
Parte Autora: GILDA RIBEIRO ALVES
Advogado: JANE NAIRA TEIXEIRA ATAIDE - 1432AP
Parte RÉ: CESPAP - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PROFISSIONAL DO AMAPÁ - LTDA
Advogado: JULIANE FIGUEIREDO PEREIRA - 1320AP
Parte RÉ: UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ
Advogado: JULIANE FIGUEIREDO PEREIRA - 1320AP
Decisão: Recebo a emenda. Contudo, à luz do valor do pedido formulado na petição inicial, imprimo ao feito o procedimento comum
sumário. Assim, reabro o prazo para defesa, que deverá ocorrer em audiência de conciliação, instrução e julgamento, sem prejuízo dos
argumentos já declinados na contestação. No mais, na esteira dos fundamentos esposados na decisão antecipatória, estendo os efeitos
para que a parte ré entregue a declaração escolar do tempo cursado e o conteúdo programático do curso de Licenciatura Plena em
Pedagogia. Agendo o dia 09/12/2010, às 9h, para a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento. Retifiquem-se os
registros. Publicada em audiência. Sai a advogada da parte autora intimada. Intimem-se.

Nº do processo: 0007028-12.2010.8.03.0001
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Parte Autora: BANCO FINASA S/A
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Parte RÉ: MARIA GENEROSA TORRES DOS SANTOS
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria 001/2009, manifeste-se a parte autora sobre o Comprovande Depósito juntado à fl. 32, no
prazo máximo de cinco (05) dias.

Nº do processo: 0000391-45.2010.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
Parte Autora: BANCO GMAC S.A
Advogado: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA - 10219PA
Parte RÉ: EDISON MIRANDA PAES
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria 001/2009, manifeste-se a parte autora sobre a certidão do oficial de justiça de f. 14, em
cinco dias.

Nº do processo: 0046121-16.2009.8.03.0001
AÇÃO DECLARATÓRIA
Parte Autora: RENE ROBERT TROUCHET LEYDIER
Advogado: JOÃO SOARES DE ALMEIDA - 254AP
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Parte RÉ: ANDRE DA SILVA FERREIRA
Advogado: JOSEMIR COSTA DOS SANTOS - 1132AP
Parte RÉ: CLARICE RIBEIRO DA SILVA
Advogado: LUIZ EDUARDO PENA GONÇALVES - 1146AP
Parte RÉ: LUIS RIBEIRO DA SILVA
Advogado: LUIZ EDUARDO PENA GONÇALVES - 1146AP
Parte RÉ: LUZINETE RIBEIRO DA SILVA
Advogado: LUIZ EDUARDO PENA GONÇALVES - 1146AP
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 01/12/2010 às 11:00

2A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA

OF

Nº do processo: 0034521-95.2009.8.03.0001
BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
Parte Autora: BANCO FIAT S/A
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 617AP
Parte RÉ: MARIDELMA DA CONCEIÇÃO DE LIMA
Despacho: Requeira a parte autora o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se.

O

Nº do processo: 0033511-16.2009.8.03.0001
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Parte Autora: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado: PAULO HENRIQUE FERREIRA - 894BPE
Parte RÉ: ZILDA CÁTIA DOS SANTOS BARBOSA
Despacho: Requeira a parte autora o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se.

PU
B

LI

CA

ÇÃ

Nº do processo: 0030751-94.2009.8.03.0001
AÇÃO MONITÓRIA
Parte Autora: J.L.SANTOS & CIA LTDA
Advogado: JOSEMIR COSTA DOS SANTOS - 1132AP
Parte RÉ: ADERVAN SILVA DA FONSECA
Sentença: J. L. SANTOS & CIA LTDA, através de advogado constituído, interpôs Ação Monitória, em face de ADERVAN SILVA DA
FONSECA, ambos qualificados nos autos, objetivando o recebimento de valores provenientes de documentos, sem força executiva.
Instruiu a inicial com os documentos de f. 05-16.
Citado, o Réu deixou transcorrer o prazo contestatório, sem qualquer manifestação.
É o relatório. Fundamento. Decido.
A pretensão do autor se funda em dívida representada por cupons de venda, emitidos em dezembro de 2003, cujo prazo prescricional
para a cobrança, iniciou-se com a emissão dos mesmos.
A pretensão de cobrança, formulada em ação monitória ajuizada com base em cédula rural, cheque ou outro instrumento publico ou
particular, que convencionam a confissão de uma dívida, está submetida ao prazo de prescrição quinquenal estabelecido pelo artigo
206, § 5º, I: "prescreve em 5 (cinco) anos pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" .
Esse, inclusive é o entendimento do STJ: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CHEQUE PRESCRITO.AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO
PRESCRICIONAL. A ação monitória fundada em cheque prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previstos
no artigo 206, § 5º, I, do Código Cívil. Recurso Especial Improvido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.038.104/SP. 2008/0052059-9. Rel.
Ministro Sidnei Beneti).
É certo que, nos termos do art. 219 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição, mas ela deve ser efetuada dentro do prazo
prescricional, o que não ocorreu nos autos. O réu foi citado em 15.12.2009, quando já decorrido cinco anos do inicio da contagem do
prazo prescricional, inclusive, o direito do autor de recuperar o seu crédito, já estava prescrito quando do protocolamento da ação
(12.08.2009).
As condições da ação é matéria de ordem pública, e, ocorrendo à prescrição, o juiz deve pronuncia-la de ofício, em homenagem da
segurança jurídica, nos termos do § 5º, do art. 219.
Diante do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, reconheço a prescrição da pretensão do autor e extingo o
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, c/c o art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil.
Condeno o Autor nas custas processuais.
Publique-se. Registro eletrônico. Intimem-se.

Nº do processo: 0029601-78.2009.8.03.0001
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Parte Autora: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado: FLÁVIA DE ALBUQUERQUE LIRA - 24521PE
Parte RÉ: KLEISON PEREIRA DE FRANCA
Despacho: Indefiro o pedido de f. 34. O réu ainda não foi citado. Promova a parte autora a citação do réu. Intime-se.
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Nº do processo: 0004811-30.2009.8.03.0001
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS POR ATO ILICITO
Parte Autora: ABEDNEGO SOARES DOS SANTOS
Advogado: JOSÉ WENCESLAU FERREIRA ROSA - 858AP
Parte RÉ: UNIAO MACAPA DE TRANSPORTES LTDA
Advogado: AFONSO ISMAEL ALVES BENTES DE SÁ - 154903SP
Despacho: Manifeste-se o Réu e o Ministério Público sobre o pedido de f.83, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se

OF

Nº do processo: 0022731-56.2005.8.03.0001
EXECUÇÃO
Parte Autora: ADRIANO SOUZA RODRIGUES
Advogado: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS - 670AP
Parte RÉ: ESTADO DO AMAPÁ
Advogado: ANA MARIA DE ANDRADE TORRES - 1016AP
Sentença: Vistos etc.
O autor absteve-se de providenciar o andamento processual, mesmo diante da intimação pessoal para impulsão em 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de extinção.
Ante o exposto e, considerando tudo o mais que dos autos consta, Extingo a execução de sentença, sem resolução de mérito, o que
faço com suporte no art. 267, III, do Código de Processo Civil, eis que a parte autora, ainda que regularmente intimada, deixou de
promover os atos e diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de trinta dias (30) dias.
Sem custas.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Nº do processo: 0026640-67.2009.8.03.0001
EXECUÇÃO
Parte Autora: D P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
Advogado: NILDO JOSUE PONTES LEITE - 118AP
Parte RÉ: JONAS BARROS BRITO
Decisão: Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA, intentada por credora contra devedor de soma em dinheiro, com base em prova escrita sem
eficácia de título executivo, nos termos do art. 1.102a e seguintes, do Código de Processo Civil.
Deferida a expedição de mandado de citação e pagamento, o Réu deixou escoar em brancas linhas o prazo de 15 (quinze) dias, sem
efetuar o pagamento nem apresentar embargos à monitória.
Reza o art. 1.102c. do Código de Processo Civil, que a não oferta de embargos, no prazo legal, pelo devedor citado, acarreta em
constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, devendo o mandado inicial se converter em mandado executivo. Contudo, a
presunção de veracidade dos fatos não contestados é relativa, uma vez que o acolhimento ou rejeição do pedido vai depender dos
demais elementos probatórios existentes nos autos.
No presente caso, embora o autor não tenha apresentado planilha de cálculo, verifica-se que o valor dado à causa difere do valor
descrito no instrumento de protesto, ao que se conclui que consta a previsão de correção monetária e juros legais, o que não é
permitido no processo monitório. A incidência de juros de mora e correção monetária devem ser fixados a partir da citação e do
ajuizamento da ação, respectivamente (§ 2º, da Lei 6.889/81), sob pena de se estar atribuindo ao documento que instrui o pedido a
força de título executivo.
Desta forma, no caso em tela, a existência da dívida está embasada tão somente nos valores dos instrumentos de protestos (382074 e
382073), oriundos das Notas Fiscais de fls. 16 e 17, que perfazem o total de R$ 2.661,77 (dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e
setenta e sete centavos), sobre o qual deve incidir correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais, da citação, uma
vez que o autor está buscando um título judicial pela via da ação monitória, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.
Isto posto, converter o mandado inicial em mandado executivo pelo valor de R$2.661,77 (dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e
setenta e sete centavos), com a incidência de juros legais, a contar da citação, ocorrida com a juntada do AR, em 25.11.2009 e
correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, 16.07.2009, até a data do efetivo pagamento.
Fixo honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais).
Prossiga-se o feito na forma prevista nos arts. 475-J e seguintes do CPC, registrando-se a conversão da monitória para execução.
Apresente o autor planilha de cálculo atualizada, nos termos da conversão. Vindo os cálculos, intime-se o réu, para no prazo de 15
(quinze) dias, cumprir espontaneamente a obrigação, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o total
do valor devido, além de penhora de bens.
Intimem-se.

Nº do processo: 0026140-69.2007.8.03.0001
EXECUÇÃO
Parte Autora: IMPORTADORA E EXPORTADORA 246 LTDA
Advogado: KATIA DANTAS DE MELO - 827AP
Parte RÉ: GABRIELLE ANDREIZE GIUSTI DE ALMEIDA
Decisão: Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA, intentada por credora contra devedor de soma em dinheiro, com base em prova escrita sem
eficácia de título executivo, nos termos do art. 1.102a e seguintes, do Código de Processo Civil.
Deferida a expedição de mandado de citação e pagamento, a Ré deixou escoar em brancas linhas o prazo de 15 (quinze) dias, sem
efetuar o pagamento nem apresentar embargos à monitória.
Reza o art. 1.102c. do Código de Processo Civil, que a não oferta de embargos, no prazo legal, pelo devedor citado, acarreta em
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Nº do processo: 0001100-27.2003.8.03.0001
EXECUCAO
Parte Autora: IDA MARIA TRINDADE MONTEIRO
Advogado: MARIONALDO COSTA DE AZEVEDO - 940AP
Parte RÉ: JOCELIN DE LIMA
Parte RÉ: PONTES & DE LIMA
Advogado: JUPIARA ARAÚJO RIBEIRO JÚNIOR - 10295CE
Despacho: Suspendo o feito pelo prazo requerido à f. 86.

OF

IC
IA
L

constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, devendo o mandado inicial se converter em mandado executivo. Contudo, a
presunção de veracidade dos fatos não contestados é relativa, uma vez que o acolhimento ou rejeição do pedido vai depender dos
demais elementos probatórios existentes nos autos.
No presente caso, verifica-se na planilha de atualização do crédito do autor (f. 13), consta a previsão de correção monetária e juros
legais, a contar do vencimento.
Ocorre o processo monitório é processo de conhecimento, cuja incidência de juros de mora e correção monetária devem ser fixados a
partir da citação e do ajuizamento da ação, respectivamente (§ 2º, da Lei 6.889/81), sob pena de se estar atribuindo ao documento que
instrui o pedido a força de título executivo.
Desta forma, no caso em tela, a existência da dívida está embasada tão somente no valor dos cheques (R$ 712,22), sobre o qual deve
incidir correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais, da citação, uma vez que o autor está buscando um título
judicial pela via da ação monitória, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.
Isto posto, converter o mandado inicial em mandado executivo pelo valor nominal dos cheques, correspondente a R$ 712,22
(setecentos e doze reais e vinte e dois centavos), com a incidência de juros legais, a contar da citação, ocorrida com a juntada do AR,
em 26.01.2010 e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, 12.09.2007, até a data do efetivo pagamento.
Fixo honorários advocatícios em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Prossiga-se o feito na forma prevista nos arts. 475-J e seguintes do CPC, registrando-se a conversão da monitória para execução.
Apresente o autor planilha de cálculo atualizada, nos termos da conversão. Vindo os cálculos, intime-se o réu, para no prazo de 15
(quinze) dias, cumprir espontaneamente a obrigação, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o total
do valor devido, além de penhora de bens.
Intimem-se.

CA

Nº do processo: 0002540-24.2004.8.03.0001
EMBARGOS DE TERCEIROS-INCIDENTAL
Parte Autora: LUIZ CARLOS DUNNINGHAM LEITAO
Advogado: EDUARDO EDSON GUIMARAES LOPES - 392AP
Parte RÉ: ADELCIVALDO DE SOUZA NEGREIROS
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Despacho: Intime-se a parte Requerida de que o Autor foi favorável a proposta de acordo apresentada à f. 125-126 e de que o mesmo
dispõe até o dia 09/04/2010, para efetuar o pagamento da 1ª parcela.
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Nº do processo: 0022811-20.2005.8.03.0001
EXECUÇÃO
Parte Autora: A R FILHO & CIA LTDA
Advogado: KATIANE MARINHO CARVALHO - 17710CE
Parte RÉ: AROLDO DA SILVA MENDES
Advogado: IVANA CONTENTE GONCALVES - 526AP
Despacho: Manifeste-se a parte autora sobre a penhora efetuada nos autos (f. 123), requerendo o que entender de direito, no prazo de
05 (cinco) dias. Intime-se.

Nº do processo: 0032630-39.2009.8.03.0001
EXECUÇÃO
Parte Autora: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA
Advogado: MAX DA SILVA NASCIMENTO - 1286AP
Parte RÉ: JOANA ALVES PEREIRA
Decisão: devedor de soma em dinheiro, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 1.102a e
seguintes, do Código de Processo Civil.
Deferida a expedição de mandado de citação e pagamento, a Ré deixou escoar em brancas linhas o prazo de 15 (quinze) dias, sem
efetuar o pagamento nem apresentar embargos à monitória.
Reza o art. 1.102c. do Código de Processo Civil, que a não oferta de embargos, no prazo legal, pelo devedor citado, acarreta em
constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, devendo o mandado inicial se converter em mandado executivo. Contudo, a
presunção de veracidade dos fatos não contestados é relativa, uma vez que o acolhimento ou rejeição do pedido vai depender dos
demais elementos probatórios existentes nos autos.
No presente caso, verifica-se na planilha de f. 09, a previsão de juros e multa. Ocorre que o processo monitório é processo de
conhecimento, cuja incidência de juros de mora e correção monetária devem ser fixados a partir da citação e do ajuizamento da ação,
respectivamente (§ 2º, da Lei 6.889/81), sob pena de se estar atribuindo ao documento que instrui o pedido a força de título executivo.
Desta forma, no caso em tela, a existência da dívida está embasada tão somente no valor das faturas de f. 10-16, que corresponde a
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R$10.739,48 e sobre o qual deve incidir correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais, da citação.
Quanto a multa, a mesma deve ser excluída dos cálculos, uma vez que a autora está buscando um título judicial pela via da ação
monitória, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo .
Isto posto, converto o mandado inicial em mandado executivo pelo valor nominal das faturas de f. 10-16, que corresponde a R$
10.739,48 (dez mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), com a incidência de juros legais, a contar da citação,
ocorrida com a juntada do mandado, em 12.02.2010 e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, 28.08.2009, até a data do
efetivo pagamento.
Fixo honorários advocatícios em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).
Prossiga-se o feito na forma prevista nos arts. 475-J e seguintes do CPC, registrando-se a conversão da monitória para execução.
Apresente a autora planilha de cálculo atualizada, nos termos da conversão. Vindo os cálculos, intime-se a parte ré, para no prazo de
15 (quinze) dias, cumprir espontaneamente a obrigação, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o
total do valor devido, além de penhora de bens.
Intimem-se.

OF

Nº do processo: 0030781-32.2009.8.03.0001
AÇÃO MONITÓRIA
Parte Autora: J.L.SANTOS & CIA LTDA
Advogado: JOSEMIR COSTA DOS SANTOS - 1132AP
Parte RÉ: GONÇALO MENDES GUEDES
Despacho: Indefiro o pedido de fl. 31/32, eis que o executado não dispõe de margem para desconto da prestação, não podendo o
acordo superveniente prejudicar o pagamento de valores anteriormente averbados.

ÇÃ

O

Nº do processo: 0004311-95.2008.8.03.0001
DESVIO DE FUNÇÃO
Parte Autora: FERDENILZA DA SILVA E SILVA
Advogado: CESAR FARIAS DA ROSA - 1462AAP
Parte RÉ: ESTADO DO AMAPÁ
Advogado: NELSON ADSON ALMEIDA DO AMARAL - 752AAP
Despacho: Aguarde-se por trinta dias. Caso não haja manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Contudo,
sobrevindo no prazo de 06 (seis) meses, pedido de desarquivamento por alusão ao art. 475-J, § 5º, do CPC, a parte ficará dispensada
do pagamento da respectiva taxa.

CA

4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
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Nº do processo: 0004875-06.2010.8.03.0001
BUSCA E APREENSÃO
Parte Autora: BANCO ITAUCARD S/A
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Parte RÉ: LUIZ BARRETO
Sentença: Por manifestação expressa nos autos, a parte autora requer a desistência da ação. Assim, homologo, por sentença, o
pedido formulado e, por via e consequência, declaro extinto o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC.
Custas pela parte autora. Publique-se. Registro eletrônico. Intimem-se. Arquive-se.

PU
B

Nº do processo: 0046264-05.2009.8.03.0001
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Parte Autora: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado: DOMINGOS PADILHA DA SILVA - 1604AAP
Parte RÉ: ANTONIO CARLOS GAMA DA FONSECA
Sentença: BV FINANCEIRA S/A, através de sua advogada legalmente constituída, ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA DE BUSCA E
APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR, em desfavor de ANTONIO CARLOS GAMA DA FONSECA, porém não trouxe aos autos a
fim de demonstrar a prova da mora (envio de aviso de recebimento ao endereço do devedor fiduciante).
Concedido o prazo de 10 dias para emendar a inicial, de acordo com as disposições do art. 283, do Código de Processo Civil, pena de
indeferimento da inicial, deixou o prazo transcorrer, sem tomar a providência devida no prazo assinalado.
Decido.
Não sanando o determinado no despacho de fls.17 dos autos, deixando de apresentar a prova da mora.
Com fundamento nas disposições do artigo 284 e parágrafo único, do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem
apreciação do mérito, ex vi do art. 267, I, do CPC.
Sem custas processuais.
Publique-se.
Intime-se.

Nº do processo: 0004094-81.2010.8.03.0001
BUSCA E APREENSÃO
Parte Autora: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
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Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Parte RÉ: ROSANA NASCIMENTO DA SILVA
Sentença: Por manifestação expressa nos autos, a parte autora requer a desistência da ação. Assim, homologo, por sentença, o
pedido formulado e, por via e consequência, declaro extinto o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC.
Custas pela parte autora. Publique-se. Registro eletrônico. Intimem-se. Arquive-se.
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Nº do processo: 0024808-33.2008.8.03.0001
AÇÃO MONITÓRIA
Parte Autora: CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA
Advogado: SIMONE SOUSA DOS SANTOS - 1233AP
Parte RÉ: RILDO SILVA ARRELIAS
Advogado: ORLANDO SOUTO VASCONCELOS - 1330AP
Decisão: A penhora em contas de salário é ilegal, por força da intangibilidade do mesmo (Art. 7.º, X, da Constituição da República
Federativa do Brasil). Assim, tendo a parte executada comprovado que o bloqueio foi em conta salário, determino o imediato
desbloqueio de todo e qualquer valor em conta corrente. Designe-se audiência de conciliação, intimando-se pessoalmente as partes.

O

OF

Nº do processo: 0006185-47.2010.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Parte RÉ: JOSÉ CARLOS GONÇALVES GOUVEIA
Sentença: Por manifestação expressa nos autos, a parte autora requer a desistência da ação. Assim, homologo, por sentença, o
pedido formulado e, por via e consequência, declaro extinto o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC.
Custas pela parte autora. Publique-se. Registro eletrônico. Intimem-se. Arquive-se.

CA
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Nº do processo: 0001609-60.2000.8.03.0001
EXECUCAO HIPOTECARIA
Parte Autora: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO DE MACAPÁ
Advogado: CARLOS AUGUSTO PEREIRA JUNIOR - 742AP
Parte RÉ: AURISBERTO DAS NEVES BARRETO
Despacho: Intimem-se as partes, para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, face o trânsito
em julgado da sentença dos autos 19328/07 (Embargos de Terceiro).
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Nº do processo: 0009451-42.2010.8.03.0001
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: A. P. C. FRANÇA -ME
Parte RÉ: JOSE SINVAL BAIA FRANCA
Decisão: Tendo em vista a verificação de cumprimenento parcial do acordo celeberado no Termo de Ajustamento de Conduta firmado
entre as partes, entendo por bem a realização prévia de uma audiência de tentaviva de conciliação, a ser designada pela Secretária
Judicial desta vara, intimando-se as partes pessoalmente para comparecer a este juízo na data aprazada.

Nº do processo: 0000179-29.2007.8.03.0001
EXECUÇÃO FISCAL
Parte Autora: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MACAPÁ
Advogado: PROCURADORIA MUNICIPAL DE MACAPÁ - AP - 99999999999AP
Parte RÉ: FLEXA & CIA LTDA-ME
Advogado: GERONIMO ACACIO DA SILVA - 524AP
Representante Legal: AFONSO LIGORIO PEREIRA FLEXA JUNIOR
Representante Legal: BENEDITO CHARLES DOS SANTOS FLEXA
Representante Legal: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FLEXA
Despacho: Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito.
À parte apelada para, querendo, oferecer contra-razões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Com ou sem a vinda das razões contrárias, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Nº do processo: 0005378-61.2009.8.03.0001
AÇÃO MONITÓRIA
Parte Autora: VIAÇÃO VALE DO AMAZONAS LTDA
Advogado: VICENTE MANOEL PEREIRA GOMES - 440AP
Parte RÉ: EMPREENDIMENTOS MRM LTDA
Rotinas processuais: intimação do autor para se manifestar, no prazo de 10 dias, acerca do não cumprimento do Mandado de Citação
face o réu não residir mais no endereço constante dos autos.
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Nº do processo: 0003790-92.2004.8.03.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Parte Autora: VALDEMAR VITOR AMAZONAS RIBEIRO
Advogado: RIVALDO VALENTE FREIRE - 9236PA
Parte RÉ: MANOEL LOBATO SANTOS
Advogado: MARIA ALCIONE MONTEIRO DE SOUZA - 664AP
Rotinas processuais: intimação do autor para se manifestar, no prazo de 10 dias, acerca do não cumprimento do Mandado de Penhora
face o réu não possuir nenhum bem penhorável de sua propriedade.

OF

Nº do processo: 0016721-54.2009.8.03.0001
MEDIDA PROTETIVA DE IDOSO
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Requerido: ESTADO DO AMAPA
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - 7777777
Requerido: SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE DO AMAPA
Decisão: JULGO EXTINTO O PROCESSO,nos termos do art. 267, inciso VI, eis que a medida protetiva do idoso perdeu seu objeto,
conforme análise dos autos e confirmação a própria parte autora em petição de fls.108.
Publique-se.Registro eletrônico. Intimem-se. Arquive-se.

ÇÃ

O

Nº do processo: 0001728-50.2002.8.03.0001
EXECUCAO
Parte Autora: ESTADO DO AMAPÁ
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - 7777777
Parte RÉ: RICARDO SOUZA DO NASCIMENTO
Advogado: RUI REGIS CARDOSO CAVALCANTE - 709AP
Rotinas processuais: intimação do autor para se manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da pesquisa junto ao sistema Renajud, onde
informa não ter encontrado veículos cadastrados em nome do réu.

CA

Nº do processo: 0007178-90.2010.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogado: ADIB ALEXANDRE PENEIRAS - 177152SP
Parte RÉ: ANTONIA MARIA MAGALHÃES PICANÇO
Rotinas processuais: intimação do autor para se manifestar, no prazo de 10 dias, acerca do não cumprimento do Mandado de
Reintegração na Posse, face o Oficial de Justiça não ter localizado o veículo e a ré por encontrar-se viajando.

PU
B

LI

Nº do processo: 0026555-18.2008.8.03.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Parte Autora: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS SA
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 617AP
Parte RÉ: BENEDITA MARQUES DE BRITO CONCEIÇÃO
Rotinas processuais: intimação da parte autora para manifestar-se sobre o endereço da parte ré, no prazo de 10 dias.

Nº do processo: 0049107-40.2009.8.03.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Credor: RONALDO SANTOS AMARAL
Advogado: RONALDO SANTOS AMARAL - 651AP
Devedor: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Despacho: Intimem-se a parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre o detalhamento de ordem judicial de bloqueio
de valores via BACENJUD de fls.10/11.

Nº do processo: 0001877-36.2008.8.03.0001
AÇÃO MONITÓRIA
Parte Autora: CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA
Advogado: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS - 897AP
Parte RÉ: A & M CONSTRUÇÕES LTDA
Despacho: Intimem-se a parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre o detalhamento de ordem judicial de bloqueio
de valores via BACENJUD de fls. 41/43.

Nº do processo: 0040145-28.2009.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
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Parte Autora: BANCO FINASA S/A
Advogado: FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR - 12722PA
Parte RÉ: JULIANE DE LIMA AMORIM
Rotinas processuais: intimar parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias.

IC
IA
L

Nº do processo: 0003717-23.2004.8.03.0001
EXECUCAO
Parte Autora: MOSELLI VEÍCULOS LTDA
Advogado: JOÃO AMÉRICO NUNES DINIZ - 194AP
Parte RÉ: ROBSON ANDRÉ DA SILVA LEITE
Despacho: Intimem-se a parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre o detalhamento de ordem judicial de bloqueio
de valores via BACENJUD de fls.83/84.

OF

Nº do processo: 0004636-70.2008.8.03.0001
AÇÃO MONITÓRIA
Parte Autora: CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA
Advogado: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS - 897AP
Parte RÉ: RODOLFO BARBOSA RODRIGUES
Despacho: Intimem-se a parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre o detalhamento de ordem judicial de bloqueio
de valores via BACENJUD de fls.58/59.

ÇÃ

O

Nº do processo: 0030927-78.2006.8.03.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL
Parte Autora: FAMAP - FACULDADE DO AMAPÁ-SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO AMAPÁ
Advogado: SANDRA REGINA MARTINS MACIEL ALCANTARA - 599AP
Parte RÉ: PATRICIA DOS SANTOS GARCIA
Parte RÉ: SHIRLEY DO SOCORRO SACRAMENTO PATRÍCIO
Despacho: Intimem-se a parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre o detalhamento de ordem judicial de bloqueio
de valores via BACENJUD de fls. 72/73 sem saldo positivo.

LI

CA

Nº do processo: 0001224-49.1999.8.03.0001
EXECUCAO OU EXECUCAO FORCADA-TIT JUD EXT
Parte Autora: BANCO DA AMAZONIA S.A
Advogado: CARLOS AUGUSTO M PINGARILHO - 1075AP
Parte RÉ: SANDRO LUIZ DE AZEVEDO COSTA
Advogado: VERA DE JESUS PINHEIRO - 65AP
Rotinas processuais: intimação da parte autora para impulsionar o feito no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

PU
B

Nº do processo: 0006416-11.2009.8.03.0001
AÇÃO MONITÓRIA
Parte Autora: CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA
Advogado: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS - 897AP
Parte RÉ: CELSON DE SOUZA DE OLIVEIRA
Despacho: Intimem-se a parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre o detalhamento de ordem judicial de bloqueio
de valores via BACENJUD de fls.42/43.

Nº do processo: 0006089-32.2010.8.03.0001
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Parte Autora: BANCO ITAUCARD S/A
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Parte RÉ: LEONA SANTOS DA SILVA
Rotinas processuais: intimação do autor para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça que
citou o réu, porém não apreendeu o veículo, objeto da lide, face o mesmo não encontrar-se mais em seu poder.

Nº do processo: 0000484-08.2010.8.03.0001
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C PEDIDO DE LIMINAR
Parte Autora: BANCO FINASA BMC S/A
Advogado: PATRICIA TEREZINHA FERREIRA CORREA - 10469MS
Parte RÉ: MARIA DE NAZARE ALMEIDA DA SILVA
Defensor: FRANÇOISE HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 663BAP
Rotinas processuais: intimação da parte autora para impulsionar o feito no prazo de 10, sob pena de extinção.
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Nº do processo: 0029568-88.2009.8.03.0001
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Parte Autora: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado: FLÁVIA DE ALBUQUERQUE LIRA - 24521PE
Parte RÉ: JOSE CLEIVI BARBOSA DOS SANTOS
Rotinas processuais: intimação do autor para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça que não
localizou o bem indicado nem recebeu auxilio do representante da parte autora para cumprimento da diligência.

Nº do processo: 0001965-84.2002.8.03.0001
EXECUCAO
Parte Autora: DOMESTILAR LTDA
Advogado: CAMECRAN JOSE DA SILVA - 538AP
Parte RÉ: JOSÉ MARIA MENDES FERREIRA
Rotinas processuais: intimar parte autora para manifestar-se sobre o endereço do réu, no prazo de 10 dias.

ÇÃ

O

OF

Nº do processo: 0021435-57.2009.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM EXPRESSO PEDIDO DE LIMINAR
Parte Autora: IARA DE SOUZA COUTINHO VALENTE
Advogado: VERA DE JESUS PINHEIRO - 65AP
Parte RÉ: CARLITO PAES PINHEIRO
Advogado: ALCIMAR FERREIRA MOREIRA - 90827RJ
Sentença: Ante o exposto, pelo livre convencimento que formo e por tudo mais que dos autos consta, revogo a liminar de fls. 33/34 e,
de consequência nula a execução da multa pelo descumprimento da liminar. Quanto ao mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
iniciais, e extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 269, inc. I do Código de Processo Civil.
Diante da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao procurador do réu,
nos termos do art. 20, § 4º do CPC, na quantia que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), atento às diretrizes do § 3º desse mesmo
dispositivo legal.
Publique-se.
Registre-se eletronicamente.
Intimem-se.

LI

CA

Nº do processo: 0041418-42.2009.8.03.0001
AÇÃO DE COBRANÇA
Parte Autora: J. D. DIAS DA SILVA - ME
Advogado: GABRIELA SCHEIBE - 1580AP
Parte RÉ: ESTADO DO AMAPA
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - 7777777
Rotinas processuais: intimação do autor para apresentar réplica à contestação, no prazo de 10(dez) dias.

PU
B

Nº do processo: 0022306-24.2008.8.03.0001
AÇÃO DE EXECUÇÃO
Parte Autora: CLEY JONES NUNES MORAES
Advogado: JOSE CLAUDIO DA SILVA - 933AP
Parte RÉ: M. O. DE ALMEIDA - ME
Rotinas processuais: intimação da parte autora para manifestar-se nos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
extinção.

Nº do processo: 0009041-81.2010.8.03.0001
AÇÃO DE COBRANÇA
Parte Autora: ILDACI FARIAS DA COSTA
Advogado: JOSE LUIZ AMARAL PINGARILHO - 884AP
Parte RÉ: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
Decisão: Defiro a gratuidade.
Rito Sumário.
Designe-se data para audiência conciliatória.
Cite-se e Intimem-se as partes.

Nº do processo: 0009353-57.2010.8.03.0001
AÇÃO DE COBRANÇA
Parte Autora: NUTRIAMA LTDA
Advogado: MAURICIO CARLOS COSTA CORREA - 935AP
Parte RÉ: FRANCISCO MARQUES DA SILVA - ME
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Despacho: Designe-se audiência de conciliação, nos termos do art. 277 do Código de Processo Civil.
Cite(m)-se.
Intimem-se.

OF

O

Nº do processo: 0009172-56.2010.8.03.0001
AÇÃO DE COBRANÇA
Parte Autora: ANDREA MARIA PICANCO FAVACHO
Advogado: JOSE LUIZ AMARAL PINGARILHO - 884AP
Parte RÉ: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA
Decisão: Defiro a gratuidade.
Rito Sumário.
Designe-se data para audiência conciliatória.
Cite-se e Intimem-se as partes.

IC
IA
L

Nº do processo: 0033666-19.2009.8.03.0001
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Parte Autora: BANCO FINASA S/A
Advogado: ISANA SILVA GUEDES - 12679PA
Parte RÉ: GLAUCIA CHRISTIANE OLIVEIRA CUSTODIO
Advogado: MARINETE COÊLHO PIRES - 1167AP
Sentença: Por manifestação expressa nos autos, a parte autora requer a desistência da ação. Assim, homologo, por sentença, o pedido
formulado e, por via e consequência, declaro extinto o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC. Custas
pela parte autora. Publique-se. Registro eletrônico. Intimem-se. Arquive-se.

CA

ÇÃ

Nº do processo: 0009181-18.2010.8.03.0001
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
Parte Autora: RICARDO BEZERRA PRIMO
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA - 405AP
Parte RÉ: MUNICIPIO DE MACAPA
Decisão: Defiro a gratuidade.
Rito Sumário.
Designe-se data para audiência conciliatória.
Cite-se e Intimem-se as partes.

LI

Nº do processo: 0009646-27.2010.8.03.0001
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE NATUREZA CAUTELAR PARA ADENTRAR EM IMÓVEL
Parte Autora: JOSE MARIA DE OLIVEIRA DA COSTA
Advogado: MARIO CARNEIRO - 412AP
Parte RÉ: MANUEL LUIZ DOS PASSOS
Despacho: Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias.

PU
B

Nº do processo: 0007809-34.2010.8.03.0001
AÇÃO CAUTELAR PARA IMPEDIR CORTE DE ENERGIA
Parte Autora: ANTONIA MIRIAN CAVALCANTE SOUSA
Advogado: ELAINE CRISTINA SOUZA DA SILVA - 945AP
Parte RÉ: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA
Sentença: Por manifestação expressa nos autos, a parte autora requer a desistência da ação. Assim, homologo, por sentença, o
pedido formulado e, por via e consequência, declaro extinto o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC.
Publique-se. Registro eletrônico. Intimem-se. Arquive-se.

Nº do processo: 0008381-87.2010.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Parte RÉ: ANDREI SERGE FREITAS MACHADO
Sentença: Por manifestação expressa nos autos, a parte autora requer a desistência da ação. Assim, homologo, por sentença, o
pedido formulado e, por via e consequência, declaro extinto o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC.
Custas pela parte autora. Publique-se. Registro eletrônico. Intimem-se. Arquive-se.

Nº do processo: 0049155-96.2009.8.03.0001
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR
Parte Autora: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
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Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 617AP
Parte RÉ: MARIA DE NAZARÉ AMARAL DE SOUSA
Rotinas processuais: intimar parte autora para manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 10 dias.

IC
IA
L

Nº do processo: 0014501-20.2008.8.03.0001
EXECUÇÃO FORÇADA POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
Parte Autora: ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA MENINA
Advogado: FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE - 685AP
Parte RÉ: LUCINETE GONÇALVES BARBOSA
Rotinas processuais: intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez)dias, sobre Certidão do Sr. Oficial de Justiça de
f.74.
.

PU
B

LI

CA

ÇÃ

O

Nº do processo: 0033726-26.2008.8.03.0001
AÇÃO DE COBRANÇA
Parte Autora: AUREO AMENO DOS SANTOS
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: BENEDITO CORDEIRO DA SILVA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: ELILDA PUREZA DAS MERCÊS
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: ELLEN OLIVEIRA DE ARAUJO COSTA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: ENEDINO PICANÇO PEREIRA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: FRANCISCA MENDES DE CARVALHO
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: FRANCISCO AMORAS PENA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: FRANCISCO DE ACIS SOUZA BARRETO
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: GRACI FERREIRA LEITE
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: JOANA DAS CHAGAS SILVA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: JOAO BATISTA BORGES DE CARVALHO
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: JOAO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: JOSE ALVES CORREA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: JOSE VILHENA CORDEIRO
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: LUCIANA MAGALHAES DO NASCIMENTO
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: MARIA CELIA GOMES DA SILVA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: MARIA DOS PASSOS LIMA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: MARIA MARTA LEAO FORTES
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: MARIA OLGARINA SANTOS DE LIMA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: MARLUCIA PICANÇO BARROS
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: OSVALDINA FERREIRA DE MELO
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP

OF

Nº do processo: 0024785-24.2007.8.03.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Parte Autora: MONTE & CIA LTDA
Advogado: JOSE CLAUDIO DA SILVA - 933AP
Parte RÉ: LUIZ CARLOS DALMACIO RODRIGUES
Rotinas processuais: intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 dias.
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Parte Autora: OZILENE DOS SANTOS CARIDADE
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: REGINA CELIA OLIVEIRA DOS SANTOS
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: REGINA CONCEICAO MARVAO
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: ROSILDA VIEIRA CORREA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: SUELI DOS SANTOS SARAIVA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: SUZENY CUSTODIO PAIVA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: TANIA ROCHA MENDES
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: WALDENES RODRIGUES DOS ANJOS
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte Autora: WALDERINO SANTOS FONSECA
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte RÉ: MUNICIPIO DE MACAPA
Advogado: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS - 427AP
Sentença:
Ante o exposto, pelo livre convencimento que formo e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
deduzidos na inicial, nos termos do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito.
Exclua-se do pólo ativo da presente demanda o autor Alcides Lobato de Jesus, consoante requerido à fl.187.
Em decorrência da sucumbência, condeno os autores, à exceção do autor retro mencionado, ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios ao procurador do réu, estes fixados em R$ 200,00 (duzentos reais) nos termos do art. 20, § 4º do CPC, atento
às diretrizes do § 3º desse mesmo dispositivo legal.
Publique-se.
Registre-se eletronicamente
Intimem-se.

PU
B

LI

CA

Nº do processo: 0003469-67.1998.8.03.0001
EXECUCAO OU EXECUCAO FORCADA-TIT JUD EXT
Parte Autora: ESTADO DO AMAPÁ
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - 7777777
Parte RÉ: MARIA SANTANA DE SOUZA CARRIL
Decisão: O Estado do Amapá, por intermédio da petição de fl. 140, requereu a renovação de consulta às instituições bancárias
(Sisbacen) com intuito de serem bloqueados e penhorados valores suficientes ao pagamento do débito atualizado, o que foi deferido à
fl. 141.
O detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio de Valores evidenciou que a executada possui quatro contas correntes em instituições
financeiras diversas, havendo bloqueio em sua conta corrente do Banco Bradesco, no valor de R$ 12.261,98 (doze mil, duzentos e
sessenta e um reais e noventa e oito centavos).
Por esta razão, a parte exequente requereu à fl. 151 a lavratura do Termo de Penhora do valor bloqueado, bem como a transferência
do referido valor para sua conta corrente.
Em seguida, a executada Maria Santana de Souza Carril, opôs às fls. 152/156, Exceção de Pré-Executividade, aduzindo, em síntese,
que:
a) embora o extinto BANAP tivesse disponibilizado em sua conta bancária o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de
empréstimo, este nunca foi utilizado. E mais, afirma que após a liquidação do aludido banco, houve a retenção do valor emprestado
além da quantia aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) depositados em sua conta corrente;
b) ocorreu, in casu, a prescrição intercorrente, sob o argumento de que a ação foi ajuizada no ano de 1998 e até o mês de abril de
2008, ou seja, 10 (dez) anos depois, a exequente não havia logrado êxito em obter satisfação do crédito exequendo, razão pela qual
requereu a extinção do processo sem resolução de mérito;
c) no dia 17/05/2008 imprimiu o extrato de demonstrativo de operação de sua conta corrente no Banco Bradesco e constatou que havia
sido bloqueado a importância de R$ 12.261,98 (doze mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), através do
Sisbacen; e
d) o valor bloqueado não lhe pertence, mas sim à Concessionária de Veículos Mavel Manaus, situada na cidade de Manaus/AM,
proveniente de indenização paga pela Seguradora Bradesco, em razão de um sinistro ocorrido com um veículo Cross Fox de
propriedade da Executada, "e que já havia sido comprometido como entrada para substituição daquele carro junto à supra dita
concessionária".
Por fim, requereu o desbloqueio e a restituição do valor penhorado, a nomeação à autoria da Concessionária de Veículos Mavel
Manaus, bem como pugnou pela inversão do ônus da prova. Juntou os documentos de fls. 158/169.
O Estado do Amapá apresentou impugnação às fls. 171/176, refutando as alegações da executada, além de ratificar o pedido de
transferência do valor bloqueado para a conta judicial do Estado.
Designada audiência de conciliação (fl. 192), compareceu tão-somente a parte exequente, ante a não localização da parte executada.
À fl. 193, o exequente requereu a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, com intuito de ser fornecido a cópia da declaração de
imposto de renda da executada, o que foi cumprido às fls. 196/201.
Em manifestação acerca dos referidos documentos, o Estado do Amapá requereu a penhora de um imóvel cadastrado em nome da
executada, restando indeferido tal pleito à fl. 206.
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Através da petição de fls. 207/209, o exequente requereu a intimação da parte executada para manifestação acerca de nova tentativa
de acordo, mormente pela superveniência da Lei nº 1.280/2008 e Decreto nº 4267/2008.
Contudo, em que pesa a expedição de Carta de Intimação para o endereço fornecido pela executada, esta não foi intimada em
decorrência de mudança de endereço (fl. 220).
Por fim, o exequente requereu às fls. 222/223, a transferência do valor devido pela executada e bloqueado pelo Sisbacen para a conta
corrente do Estado do Amapá.
Devidamente relatado, decido.
A Exceção de Pré-executividade é um meio de defesa do executado dentro do próprio processo de execução, sem a necessidade de
interpor embargos. Justifica-se no fato de os atos executivos só poderem ser praticados quando presentes todos os requisitos de
admissibilidade da execução forçada. Seria, inclusive, descabido exigir que o executado se submeta a um ato executivo para que ele
possa afirmar que aquele ato não poderia ser praticado.
Sobre a referida ação, ensina Alexandre Freitas Câmara in Lições de Direito Processual Civil, v. II, Editora Lumen Juris, 7ª ed., p. 440:
"Através da 'exceção de pré-executividade' poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da
execução, e que poderia - em razão desta sua natureza - ser conhecida de ofício pelo juízo da execução".
Dessa forma, é possível afirmar, por meio da mesma, a ausência de alguma das condições da ação, inclusive questões ligadas à
executividade do título, a falta de liquidez da obrigação ou a inadequação do meio usado para pretender a tutela jurisdicional.
Nesse sentido, escreve Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila in Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e
Execução Fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência, que são matérias passíveis de serem arguidas em exceção de pré-executividade:
"Matérias passíveis de serem argüidas na exceção de pré-executividade. É cabível a exceção de pré-executividade para alegar as
matérias relativas às condições da ação e pressupostos processuais, cognoscitíveis de ofício pelo juízo, e causas extintivas do crédito
que não demandem dilação probatória, sendo inadmissível o exercício do controle difuso de constitucionalidade".
A exceção de pré-executividade deve, pois, apenas ser intentada para a alegação de vícios que acometam o processo de nulidade, o
que não ocorreu no presente caso.
Inicialmente, a parte executada alega que embora o extinto BANAP tivesse disponibilizado em sua conta bancária o valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), a título de empréstimo, este nunca foi utilizado, além de afirmar que após a liquidação do aludido banco,
houve a retenção do valor emprestado e mais a quantia aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) depositados em sua conta
corrente.
Consoante reiterada e sedimentada jurisprudência brasileira, a exceção de pré-executividade, para prosperar, exige que o executado
demonstre, de plano, a existência de nulidade a impedir a execução, sem que tal demonstração dependa de dilação probatória, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
Aliás, por consequência dessa diretriz, não merece guarida a pretensão da executada em nomear à autoria a Concessionária de
Veículos Mavel Manaus, bem como a aplicação da inversão do ônus da prova, eis que incabível em sede de exceção de préexecutividade.
Desta feita, a exceção de pré-executividade não constitui propriamente uma defesa do executado, mas sim um instrumento de
provocação do órgão jurisdicional, objetivando um pronunciamento de matérias que deveriam ter sido enfrentadas de ofício, não
devendo ser acolhido quando suscitadas matérias que merecem cognição ou que são próprias de embargos, como no caso vertente.
Sobre a alegação de prescrição intercorrente, entendo que a referida tese não merece acolhimento.
Ao exame dos autos, verifica-se que o feito executivo foi autuado em 05 de novembro de 1998, sendo que a citação da executada
ocorreu no dia 06 de abril de 2000, através de edital de citação, consoante documentos coligidos às fls. 39/41.
Não se deve olvidar que a propositura da execução e a citação válida interrompem a prescrição, consoante dispõem os artigos 617 e
219, §1º, ambos do CPC, razão pela qual não restou configurada a prescrição intercorrente no presente caso.
Por fim, quanto ao argumento de que o valor bloqueado não pertence à executada, mas sim à Concessionária de Veículos Mavel
Manaus, situada na cidade de Manaus/AM, proveniente de indenização paga pela Seguradora Bradesco, em razão de um sinistro
ocorrido com um veículo Cross Fox de propriedade da Executada, entendo que não merece prosperar.
Pela análise das provas coligidas pela executada, constata-se que há comprovação apenas da ocorrência do sinistro de seu veículo e
sua correspondente indenização, além de outros documentos que denotam a realização de negócio particular supostamente firmado
com a concessionária de veículo.
Ao contrário do alegado pela parte executada, resta evidenciado que os valores bloqueados não pertence a terceira pessoa, mesmo
porque não seria parte legítima para defender direito de outrem.
De outro giro, verifica-se a necessidade de satisfação do crédito exequendo e, para tanto, não há empecilhos para o bloqueio de
créditos em contas e aplicações do devedor, nos limites do crédito exequendo. Nesse sentido, escreve Humberto Theodoro Junior in
Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 36ª edição, Ed. Forense, p. 11:
"A idéia de que toda execução tem por finalidade apenas a satisfação do direito do credor corresponde à limitação que se impõe à
atividade jurisdicional executiva, cuja incidência sobre o patrimônio do devedor há de se fazer, em princípio, parcialmente, isto é, não
atingindo todos os seus bens, mas apenas a porção indispensável para a realização do direito do credor".
Certo é que toda execução deve buscar a satisfação do crédito e, para tanto, o exequente alega a necessidade de transferência dos
valores encontrados na conta corrente da executada até o limite do crédito exequendo para a satisfação do direito do exequente.
A verificação e bloqueio de dinheiro em contas e aplicações da executada constituem formas de garantir a penhora requerida pelo
Estado do Amapá, mormente por não ter a parte executada comprovado que os valores bloqueados são provenientes de verba
alimentar.
Ante o exposto, REJEITO a presente Exceção de Pré-Executividade e, por via de consequência, defiro o pedido de transferência do
valor constante à fl. 148 (R$ 12.261,98 - doze mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), para a conta bancária do
Estado do Amapá, qual seja, conta corrente nº 5684-7, agência 3575-0 [Setor Público], Banco do Brasil S/A.
Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.
Intimem-se.

Nº do processo: 0005293-80.2006.8.03.0001
OUTRAS ACOES(PROCEDIMENTO ORDINARIO)
___________________________ Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ___________________________ 51

Amapá - Macapá, 5 de Abril de 2010 | Diário da Justiça Nº 58/2010

IC
IA
L

Parte Autora: JOEL PINHEIRO BRITO
Advogado: EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA - 602AP
Parte RÉ: ESTADO DO AMAPÁ
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - 7777777
Sentença: Ante o exposto, pelo livre convencimento que formo e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de condenar o ESTADO DO AMAPÁ ao pagamento de indenização a título
de reparação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos a partir da presente data acrescido de juros legais
contados a partir da citação.
Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos e extingo o processo com resolução de mérito com fundamento no
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em decorrência da sucumbência, condeno o Réu no pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, (um mil
reais), atualizado a partir da sentença, em atenção ao artigo 20, § 4ºdo Código de Processo Civil.
Publique-se.
Registre-se eletronicamente.
Intimem-se.
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Nº do processo: 0002250-04.2007.8.03.0001
AÇÃO DE IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Parte Autora: R. CAETANO DE ALMEIDA
Advogado: JESUS VICENTE MOREIRA DE SOUZA - 1034AP
Parte RÉ: 2º CARTÓRIO DE NOTAS E ANEXOS - CRISTIANE PASSOS
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO - 770AP
Sentença: Ante o exposto, pelo livre convencimento que formo e por tudo mais que dos autos consta, rejeito as preliminares suscitadas
e, em mérito JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora R. CAETANO DE ALMEIDA contra o 2º OFÍCIO DE
NOTAS E ANEXOS - CARTÓRIO CRISTIANE PASSOS.
Por outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção oposta por 2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS - CARTÓRIO
CRISTIANE PASSOS em desfavor de R. CAETANO DE ALMEIDA, para o fim de condenar a autora [reconvinte] ao pagamento do valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês contados a partir do evento danoso, em atenção à
Súmula nº° 54 do STJ, e correção monetária com termo inicial na data da citação da parte ré [reconvinte].
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação da autora [reconvinda] em danos materiais, ante as razões expostas na
fundamentação desta sentença.
Por conseguinte, extingo o processo com fulcro no art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil.
Face o principio da sucumbência, condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta os critérios do § 4º do art. 20, do CPC.
Publique-se.
Registre-se eletronicamente.
Intimem-se.
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Nº do processo: 0001908-37.2000.8.03.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Parte Autora: LÉLIO JOSÉ HAAS
Advogado: LELIO JOSE HAAS - 418AP
Parte RÉ: ESTADO DO AMAPÁ
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - 7777777
Parte RÉ: JOÃO BATISTA SILVA PLÁCIDO
Advogado: PATRICIA DE ALMEIDA BARBOSA AGUIAR - 782AP
Parte RÉ: JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
Advogado: JOSE ARNALDO DA FONSECA - 303DF
Sentença:
Ante o exposto, pelo livre convencimento que formo e por tudo mais que dos autos consta, acolho a prejudicial invocada pelo requerido
José Antonio Dias Toffoli, e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC,
pronunciando a ocorrência da prescrição.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 5º, LXXIII, CF).
Publique-se.
Registre-se eletronicamente.
Intimem-se.

Nº do processo: 0048858-89.2009.8.03.0001
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Parte Autora: GILSON UBIRATAN ROCHA
Advogado: SANDRO EMILIO DE SOUSA GOMES - 539AP
Parte RÉ: RAIMUNDO SERGIO MOREIRA DE LEMOS
Advogado: JAMISON NEY MONTEIRO - 606AP
Sentença: Isso posto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor e condeno o réu nas custas processuais e honorários
advocatícios, os quais arbitro em R$ 300,00, na forma do art. 20, § 4º, do CPC.
Publique-se. Registro eletrônico. Intimem-se.
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Nº do processo: 0019352-39.2007.8.03.0001
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parte Autora: JOSIANE DO SOCORRO LIMA DA SILVA
Advogado: ALBETHANIA ARAUJO DE OLIVEIRA - 1252AP
Parte RÉ: EDCARLOS BATISTA DE AZEVEDO
Advogado: JULIA MARQUES DA LUZ - 244638SP
Rotinas processuais: intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez)dias, sobre Certidão do Sr. Oficial de Justiça de
f.96v.
.

OF

Nº do processo: 0033551-95.2009.8.03.0001
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Parte Autora: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 617AP
Parte RÉ: ARLINALDO BARBOSA DA SILVA
Rotinas processuais: intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez)dias, sobre Certidão do Sr. Oficial de Justiça de
f.36.

ÇÃ

O

Nº do processo: 0007562-53.2010.8.03.0001
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
Parte Autora: BANCO FINASA S/A
Advogado: CARLA SIQUEIRA BARBOSA - 6686PA
Parte RÉ: LIDIANE KELLY BARROSO ASSUNCAO
Rotinas processuais: intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez)dias, sobre Certidão do Sr. Oficial de Justiça de
f.24 - deixei de proceder a REMOÇÂO determinada, vez que a ré não estava mais na posse do bem.

CA

Nº do processo: 0007191-89.2010.8.03.0001
AÇÃO DE COBRANÇA
Parte Autora: JOÃO DA SILVA AZEVEDO
Advogado: ALINE CRISTIANE MIRANDA DE LIMA - 1624AP
Parte RÉ: MAYRA FERNANDES DE LIMA
Parte RÉ: WULDSON SOUSA SANTOS
Rotinas processuais: intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez)dias, sobre Certidão do Sr. Oficial de Justiça de
f.44.
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Nº do processo: 0002630-61.2006.8.03.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Parte Autora: U. DO E. DO A. C. O.
Advogado: CLAUDIA OLIVEIRA ESPIRITO SANTOS SILVA - 506AP
Responsável: C. R. C.
Parte RÉ: S. S. L.
Advogado: LUIZ RICARDO GONCALVES DE ASSIS - 348AP
Responsável: M. C. M. S. DE S.
Rotinas processuais:

Nº do processo: 0018483-08.2009.8.03.0001
AÇÃO EXECUÇÃO
Parte Autora: CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA.
Advogado: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS - 897AP
Parte RÉ: VALTINEI DA SILVA TRINDADE
Rotinas processuais: intimação da parte autora para retirar o alvará de levantamento no valor de R$ 250,00.

Nº do processo: 0005774-04.2010.8.03.0001
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO
Parte Autora: ISABELLA JOSEFA PINHO DA SILVA
Advogado: EMANOEL DE JESUS MORAES - 1525AP
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 14/05/2010 às 09:00

Nº do processo: 0009451-42.2010.8.03.0001
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
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Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: A. P. C. FRANÇA -ME
Parte RÉ: JOSE SINVAL BAIA FRANCA
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 19/05/2010 às 10:00
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Nº do processo: 0009353-57.2010.8.03.0001
AÇÃO DE COBRANÇA
Parte Autora: NUTRIAMA LTDA
Advogado: MAURICIO CARLOS COSTA CORREA - 935AP
Parte RÉ: FRANCISCO MARQUES DA SILVA - ME
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 27/05/2010 às 10:00

OF

Nº do processo: 0024808-33.2008.8.03.0001
AÇÃO MONITÓRIA
Parte Autora: CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA
Advogado: SIMONE SOUSA DOS SANTOS - 1233AP
Parte RÉ: RILDO SILVA ARRELIAS
Advogado: ORLANDO SOUTO VASCONCELOS - 1330AP
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 11/06/2010 às 11:00
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Nº do processo: 0009041-81.2010.8.03.0001
AÇÃO DE COBRANÇA
Parte Autora: ILDACI FARIAS DA COSTA
Advogado: JOSE LUIZ AMARAL PINGARILHO - 884AP
Parte RÉ: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 29/06/2010 às 11:00

5A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA
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Nº do processo: 0030722-44.2009.8.03.0001
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
Impetrante: EDMAR DA SILVA LOPES FILHO
Advogado: DEWSON FERREIRA DA SILVA - 467AP
Impetrado: DIRETORA PRESIDENTE DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO AMAPÁ
Advogado: HEIDER SILVA SANTOS - 945676AP
Sentença: Pelo exposto e livre convencimento que formo, confirmo,em parte, a liminar anteriormente deferida, e CONCEDO,em parte, a
segurança requerida para anular o ato administrativo contido no Memo 058/2009-GAB/POLITEC que transferiu o impetrante de Macapá
para o Município de Laranjal do Jari,por falta do devido Processo Administrativo, e indefiro o pedido de manutenção na escala de
plantões, por conseguinte, extingo o processo com a resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Custas
satisfeitas.
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Com ou sem apelação, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da sentença, nos termos do
parágrafo primeiro do art. 14 da Lei 12.016/09.
Sem honorários, consoante as súmulas 105 do STJ e 512 do STF.
Registre-se. Intimem-se.

Nº do processo: 0001926-24.2001.8.03.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Parte Autora: ESPÓLIO DE ANTONIO FERREIRA COUTINHO
Advogado: VICENTE MANOEL PEREIRA GOMES - 440AP
Parte RÉ: ESTADO DO AMAPÁ
Advogado: HERENA NEVES MAUÉS CORREA DE MELO - 12334PA
Despacho: Encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores de f. 310-311.
Após, manifestem-se as partes.

Nº do processo: 0023947-13.2009.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERC GRUPO ITAU
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 617AP
Parte RÉ: JOSÉ DINALDO PEDROZO DE ALMEIDA
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria 001/2001-5ªVCFP, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito em dez dias, sob
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Nº do processo: 0025002-38.2005.8.03.0001
EXECUCAO
Parte Autora: D. P. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Advogado: NILDO JOSUE PONTES LEITE - 118AP
Parte RÉ: LUCIANO FIRMINO DA SILVA
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/01-5ªVCFP, intime-se a parte credora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre o RENAJUD não ter encontrado veículo pertencente à parte devedora.

OF

Nº do processo: 0024963-41.2005.8.03.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Parte Autora: M.V.RODRIGUES
Advogado: NILDO JOSUE PONTES LEITE - 118AP
Parte RÉ: FABIANE GORETH DE SOUZA
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/01-5ªVCFP, intime-se a parte credora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre o RENAJUD ter encontrado um veículo pertencente à parte devedora.
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Nº do processo: 0025854-23.2009.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: CIA.ITAULEASING DE ARREND.MERCANTIL
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 617AP
Parte RÉ: ALEX EDER ZIEMANN
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/2001-5ªVCFP, intime-se a parte autora para, no prazo de dez dias, dar
prosseguimento ao feito em dez dias sob pena de extinção.

CA

Nº do processo: 0016454-53.2007.8.03.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Parte Autora: MOSELLI VEICULOS LTDA
Advogado: JOÃO AMÉRICO NUNES DINIZ - 194AP
Parte RÉ: HEILANY CAMBRAIA DA COSTA
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/01-5ªVCFP, intime-se a parte credora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre o RENAJUD não ter encontrado veículo pertencente à parte devedora.

PU
B

LI

Nº do processo: 0004486-31.2004.8.03.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Parte Autora: ANA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO
Advogado: AULO CAYO DE LACERDA MIRA - 923AP
Parte Autora: MARINILDA COSTA DA SILVA
Advogado: AULO CAYO DE LACERDA MIRA - 923AP
Parte Autora: ROSEMARY COSTA DA SILVA
Advogado: CICERO BORGES BORDALO NETO - 871AP
Parte RÉ: ADEMAR MOURA BEZERRA
Parte RÉ: JOSE ALACILDO BEZERRA
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/01-5ªVCFP, intimem-se os credores para, no prazo de dez dias, manifestarem-se
sobre o RENAJUD não ter encontrado veículo pertencente aos devedores.

Nº do processo: 0005012-85.2010.8.03.0001
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR
Parte Autora: GENE BRAGA LIMA
Advogado: LUCIVALDO DA SILVA COSTA - 735AP
Parte RÉ: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA
Advogado: MAX DA SILVA NASCIMENTO - 1286AP
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria 01/01-5ª VCFP manifeste-se o autor sobre a contestação oferecida, no prazo de dez dias.

Nº do processo: 0002371-71.2003.8.03.0001
EXECUCAO
Parte Autora: ELIEZER NOGUEIRA FREIRE
Advogado: RAFAEL JOSE CHERFEN DE SOUZA BOETTGER - 22958SP
Parte RÉ: JOÃO ENVANGELISTA DA SILVA TEIXEIRA
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/01-5ªVCFP, intime-se a parte credora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre o RENAJUD não ter encontrado veículo pertencente à parte devedora.
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Nº do processo: 0003673-14.1998.8.03.0001
AÇÃO DE EXECUÇÃO
Parte Autora: ESTADO DO AMAPÁ
Advogado: THIAGO LIMA ALBUQUERQUE - 16678CE
Parte RÉ: VANTULIER LEITE CHAVES JÚNIOR
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/01-5ªVCFP, intime-se a parte credora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre o RENAJUD não ter encontrado veículo pertencente à parte devedora.

OF

Nº do processo: 0031692-15.2007.8.03.0001
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
Parte Autora: SOTREQ S/A
Advogado: RUY RIBEIRO - 12010RJ
Parte RÉ: R & M CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
Advogado: MAURICIO CARLOS COSTA CORREA - 935AP
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/01-5ªVCFP, intime-se a parte credora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre o RENAJUD ter encontrado 17 veículos pertencente à parte devedora, contudo, todos com restrição feita pelo Juízo da 4ª Vara
do Trabalho de Macapá.

ÇÃ

O

Nº do processo: 0032937-27.2008.8.03.0001
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIGINADA POR DANOS MORAIS
Parte Autora: ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA
Advogado: ARIELLA MAGALHÃES OHANA - 1679AP
Parte RÉ: SHYRLEY CASTELO BRANCO MONTEIRO
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria 01/01-5ª VCFP intime-se a parte autora para fazer retirada da Carta Precatória, no prazo
de dez dias, e diligenciar o seu cumprimento junto ao Juízo deprecado da Comarca de Amparo/SP.

LI

CA

Nº do processo: 0002423-09.1999.8.03.0001
EXECUCAO
Parte Autora: MARIA DO CARMO TUMA ACHI
Advogado: EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA - 602AP
Parte RÉ: JEAN ALEX DA SILVA HOUAT
Advogado: JEAN HOUAT - 2936PA
Parte RÉ: STEPHAN HOUAT & IRMÃOS
Advogado: JEAN HOUAT - 2936PA
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria 01/01-5ª VCFP intime-se a parte autora para fazer retirada da Carta Precatória, no prazo
de dez dias, e diligenciar o seu cumprimento junto ao Juízo deprecado da Comarca de Belém/PA.

PU
B

Nº do processo: 0010373-83.2010.8.03.0001
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
Impetrante: UNIAO MACAPAENSE DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS-UMES
Advogado: EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA - 602AP
Impetrado: DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU
Impetrado: MUNICIPIO DE MACAPA
Decisão:
O art. 133, II, alínea c, da Constituição do Amapá, dispõe que compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá,
processar e julgar, originariamente: "o mandado de segurança contra atos do Governador, Mesa e da Presidência da Assembléia, do
próprio Tribunal ou de algum de seus membros, dos Secretários de Estado, do Presidente ou dos Conselheiros do Tribunal de Contas,
do Procurador Geral de Justiça, dos Prefeitos Municipais e do Presidente da Câmara Municipal da Capital", assim sendo de
competência do Tribunal de Justiça, quando o ajuizamento voltar-se contra entidade estadual e municipal.
Os fatos expostos na inicial do "mandamus" revelam que sua impetração tem por objetivo a obtenção de tutela mandamental contra o
ato ilegal de cobrança de taxas pelo SETAP aos estudantes beneficiários do transporte de meia passagem, em que o PRESIDENTE DA
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU delegou atribuições para o mesmo efetuar a indevida cobrança para o
cadastramento, recadastramento e 2ª Via das carteirinhas, assim o MUNICÍPIO DE MACAPÁ, encontra-se no polo passivo, uma vez
que é seu dever a correção de seus próprios atos, em que pese a não convocação da Comissão de Transporte Escolar para a
participação quanto a regulamentação de normas para a expedição de passagem estudantil (taxas, fixação de prazo, local, valores etc),
tornando-se assim, omisso quanto ao ato irregular e ilegal alegado pelo impetrante, tendo, portanto, por escopo a pretensão
jurisdicional buscada a garantia à impetrante de continuar participar desses atos decisórios para a expedição de meia passagem, tutela
mandamental que, de acordo com os precedentes da Constituição do Amapá, para cujo aviamento se apresenta como competente o
Tribunal de Justiça.
"Ex positis", tendo por configurada a hipótese de incompetência absoluta "ratione personae" e "ratione materiae" deste juízo, determino
a remessa dos autos, via Distribuição, ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, a fim de que ali tenha regular processamento e
julgamento, realizados os correspondentes registros e anotações pertinentes.
Intimem-se.
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Nº do processo: 0048808-63.2009.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
Parte Autora: BANCO ITAUCARD S/A
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Parte RÉ: MARIA DAS GRAÇAS DUARTE PINHEIRO
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/2001-5ªVCFP, intime-se a parte autora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre a devolução do mandado sem o cumprimento em razão de não se ter localizado o bem a ser apreendido.

OF

Nº do processo: 0026929-34.2008.8.03.0001
AÇÃO MONITÓRIA
Parte Autora: CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA
Advogado: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS - 897AP
Parte RÉ: SIRLEY PEREIRA DA SILVA
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/2001-5ªVCFP, intime-se a parte autora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre a devolução da CARTA DE CITAÇÃO - MONITÓRIA para - SIRLEY PEREIRA DA SILVA - emitido(a) em 26/02/2010, devolvida
pelos correios com a informação endereço insuficiente.

O

Nº do processo: 0019306-79.2009.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 617AP
Parte RÉ: MANOEL RODRIGUES DA SILVA
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria 001/2001-5ªVCFP, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, em dez dias, sob
pena de extinção.

CA

ÇÃ

Nº do processo: 0002563-04.2003.8.03.0001
EXECUCAO
Parte Autora: D. P. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Advogado: NILDO JOSUE PONTES LEITE - 118AP
Parte RÉ: FRANCISCO DA COSTA SILVA
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/01-5ªVCFP, intime-se a parte credora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre o RENAJUD não ter encontrado veículo pertencente à parte devedora.

PU
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Nº do processo: 0012704-09.2008.8.03.0001
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Parte Autora: UNIAO DE FACULDADES DO AMAPA LTDA - FAMA
Advogado: JOSÉ ROBERTO FRANCO DE CAMPOS - 1470BAP
Parte RÉ: C. SOUZA MORAES - ME
Representante Legal: CLEUNICE SOUZA MORAES
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/01-5ªVCFP, intime-se a parte credora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre o RENAJUD ter encontrado 03 veículos pertencente à representante legal da devedora.

Nº do processo: 0004394-53.2004.8.03.0001
EXECUCAO
Parte Autora: CENTRO DE ENSINO PODIUM SOCIEDADE CIVIL LTDA
Advogado: NILDO JOSUE PONTES LEITE - 118AP
Parte RÉ: RITANGELA CAVALCANTE ALCANTARA DE OLIVEIRA
Advogado: LANA PATRICIA MONTEIRO DE SOUZA - 1260AP
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/01-5ªVCFP, intime-se a parte credora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre o RENAJUD não ter encontrado veículo pertencente à parte devedora.

Nº do processo: 0002500-13.2002.8.03.0001
EXECUCAO
Parte Autora: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Advogado: PEDRO ROGÉRIO SALVIANO TABOSA - 1663AP
Parte RÉ: GABRIEL MELO PINHEIRO
Despacho: Conforme se depreende dos autos, à fl. 99, o executado informa que não dispõe de uma situação financeira que possa
lançar para a quitação do débito.
Às fl. 71-77, se encontram juntadas aos autos as últimas declarações de imposto de renda do executado, referente aos exercícios de
2006 a 2008, sem, contudo, declarados bens.
Às fl. 78, consta a informação de inexistência de veículo cadastrado em nome do executado.
Também consta no sistema TUCUJURIS a informação de inexistência de valores para eventual bloqueio via BACENJUD.
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Ante o exposto, indefiro o pedido de fl. 112.
Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, desta feita, satisfatoriamente, sob pena de extinção.

IC
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Nº do processo: 0002288-89.2002.8.03.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Parte Autora: ESTADO DO AMAPÁ
Advogado: THIAGO LIMA ALBUQUERQUE - 16678CE
Parte RÉ: ANTONIA NEURA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/01-5ªVCFP, intime-se a parte credora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre o RENAJUD ter encontrado um veículo pertencente à parte devedora.

OF

Nº do processo: 0046720-52.2009.8.03.0001
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Parte Autora: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAPÁ - SETAP
Advogado: FERNANDO PASINI - 8856MT
Parte RÉ: SEPE TIARAJU EMPREENDIMENTO LTDA
Advogado: VICENTE MANOEL PEREIRA GOMES - 440AP
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/2001-5ªVCFP, intime-se a parte autora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre as informações prestadas pelo BRADESCO AGÊNCIA CENTRAL (523-1): 01 - Que o Sr. Huan Carlos de Almeida não tem
autorização para assinar cheque, por isso não possui cartão de assinatura; 02 - Que somente o Sr. Renato Honório de Carvalho é
autorizado por aquela agência e possui cartão de assinatura conforme cópia anexa.

ÇÃ

O

Nº do processo: 0022572-74.2009.8.03.0001
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Parte Autora: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
Advogado: KATIANE MARINHO CARVALHO - 1507AAP
Parte RÉ: RAIMUNDO OLEMAX AIRES MACHADO
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/01-5ªVCFP, intime-se a parte credora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre o RENAJUD não ter encontrado veículo pertencente à parte devedora.

LI

CA

Nº do processo: 0004337-35.2004.8.03.0001
EXECUCAO
Parte Autora: DOMESTILAR LTDA
Advogado: DENIZ CHAVES ALMEIDA - 856AP
Parte RÉ: MARIA ODETE BEZERRA DE ANDRADE MOURA
Advogado: PAULO SERGIO ABREU MENDES - 603AP
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/2001, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre
o Ofício ADMIN nº 2010/55 - Banco do Brasil S/A, em atendimento ao Ofício nº 098/2010-5ª VCFP, encaminhando os extratos
bancários da executada.

PU
B

Nº do processo: 0000109-41.2009.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 617AP
Parte RÉ: ELISEU VALES BARBOSA
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria 001/2001-5ªVCFP, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, em dez
dias, sob pena de extinção.

Nº do processo: 0009240-11.2007.8.03.0001
AÇÃO MONITÓRIA
Parte Autora: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - DR/AP
Advogado: FERNANDO ANTONIO HORA MENEZES JUNIOR - 1223AP
Parte RÉ: REGINA PEREIRA VASCONCELOS
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/01-5ªVCFP, intime-se a parte credora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre o RENAJUD não ter encontrado veículo pertencente à parte devedora.

Nº do processo: 0005355-86.2007.8.03.0001
MONITORIA
Parte Autora: BETRAL - VEICULOS LTDA
Advogado: JOÃO AMÉRICO NUNES DINIZ - 194AP
Parte RÉ: PEDRO CARMO DA SILVA
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/01-5ªVCFP, intime-se a parte credora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
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sobre o RENAJUD não ter encontrado veículo pertencente à parte devedora.
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Nº do processo: 0004513-14.2004.8.03.0001
EXECUCAO
Parte Autora: NILDO JOSUE PONTES LEITE
Advogado: NILDO JOSUE PONTES LEITE - 118AP
Parte RÉ: RONALDO MORAIS DA SILVA
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/01-5ªVCFP, intime-se a parte credora para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre o RENAJUD ter encontrado um veículo pertencente à parte devedora.

1A. VARA CRIMINAL

OF

Nº do processo: 0017007-03.2007.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: CHRYSTOPHER LIMA DE MATOS
Advogado: ELONEIDE DA COSTA LOBATO - 958AP
Despacho: PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM FORMA DE MEMORIAS.

CA

ÇÃ

O

Nº do processo: 0009443-65.2010.8.03.0001
INCIDENTE DE SANIDADE
Requerente: JOSE RONALDO DA SILVA E SILVA
Requerido: JUIZO DA 1ª V. CRIMINAL DA C. DE MACAPA
Rotinas processuais: Fica o Dr. CARLOS EDUARDO MELLO E SILVA - OAB/AP nº 224, intimado a tomar ciência do despacho/decisão
proferido às fls. 103 dos autos do Processo nº 0048303-72.2009.8.03.0001, a seguir transcrito: 1. Fl. 91/95 - DEFIRO o pedido de
exame de INSANIDADE MENTAL do acusado JOSÉ RONALDO DA SILVA E SILVA, na forma dos arts. 149 e segs. do CPP; extraia-se
cópia da petição de fl. 41, registre-se, autue-se em apartado e apensem-se; 2. Nomeio o Dr. CARLOS EDUARDO MELLO SILVA como
curador do acusado; 3.Suspendo o presente feito, de acordo com o art. 149, § 2º do CPP; fixado o prazo máximo de quarenta e cinco
dias para a conclusão do exame; 4.Quesitos que devem ser respondidos: 1º - O acusado JOSÉ RONALDO DA SILVA E SILVA, ao
tempo da ação - 01 de dezembro de 2009 - era, por motivo de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado,
inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? 2º - O acusado
JOSÉ RONALDO DA SILVA E SILVA, ao tempo da ação - 01 de dezembro de 2009 - por motivo de perturbação da saúde mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, estava privado da plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento? 5.Junte-se cópia desta decisão aos autos que serão formados; 6. Dê-se vista ao
Ministério Público e a defesa para formulação de quesitos, caso entendam necessários; 7.Oficie-se a POLITEC solicitando informar a
data para a realização do exame, ressaltando-se que trata-se de réu preso; após intime-se o acusado e seu curador nomeado./ Adão
Joel Gomes de Carvalho./ Juiz de Direito./ Macapá, 17/03/2010. Prazo: 05 (cinco) dias.

PU
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Nº do processo: 0007637-92.2010.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: BRENO VIEIRA DE SOUSA
Advogado: ADRIANNA SOCORRO ÁVILA RAMOS - 1151AP
Parte RÉ: JACIANE SOUSA SOARES
Advogado: EMANOEL DE JESUS MORAES - 1525AP
Parte RÉ: JONES DA SILVA COSTA
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Despacho: 1. Venham as respostas dos acusados JACIANE SOUSA SOARES e BRENO VIEIRA DE SOUSA pelos advogados
constituídos às fls. 70 e 79. Intimem-se.

Nº do processo: 0044744-10.2009.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: FRANCISCO MONTEIRO DE ARAUJO
Advogado: ALESSANDRO LEAL CORDEIRO - 866AP
Despacho: Recebo o recurso de apelação interposto às fls. 119.
Venham as razões

Nº do processo: 0006711-68.1997.8.03.0001
EXTORÇÃO MEDIANTE SEQUESTRO
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: FABIO ALEXANDRE DA SILVA
Parte RÉ: LEANDRO DOS SANTOS LEAO
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Parte RÉ: SAMUEL DO NASCIMENTO PEREIRA
Advogado: ESTER ALMEIDA DE SOUZA - 751AP
Despacho: Fl. 208 - Mantenho a decisão de fl. 207.

IC
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Nº do processo: 0045101-87.2009.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: CARLINHOS DE OLIVEIRA GEMAQUE JÚNIOR
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Parte RÉ: JOSÉ AUGUSTO ALMEIDA GEMAQUE
Advogado: CARLOS EDUARDO MELLO SILVA - 224AP
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 08/04/2010 às 11:00

OF

Nº do processo: 0006610-74.2010.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: JENEFFER KELLEM AMARAL DA SILVA
Advogado: BRUNO DA COSTA NASCIMENTO - 1265AP
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 20/04/2010 às 11:00

2A. VARA CRIMINAL

CA

ÇÃ

O

Nº do processo: 0040016-23.2009.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: ALEXANDRE DA ROCHA ESTEVES
Advogado: PATRICIA BEZERRA - 978AP
Parte RÉ: RAIMUNDO MAURO NUNES
Advogado: RONILSON BARRIGA MARQUES - 1322AP
Parte RÉ: RAIMUNDO TIBURCIO NEGREIROS JUNIOR
Advogado: RONILSON BARRIGA MARQUES - 1322AP
Decisão: Fixo o prazo de 5 (cinco) dias ao Advogado RONILSON BARRIGA MARQUES, para regularizar a representação processual
dos réus RAIMUNDO TIBURCIO NEGREIROS JUNIOR e RAIMUNDO MAURO NUNES (fls. 69).

PU
B

LI

Nº do processo: 0045987-86.2009.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: JUCELINO LIBERATO DE OLIVEIRA
Advogado: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO - 525AP
Parte RÉ: MARK ANDRE RODRIGUES CHAGAS
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Despacho: Vista às partes para as alegações finais.

Nº do processo: 0023265-58.2009.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: ARNOLD RENAN TEIXEIRA ROCHA
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Parte RÉ: GIAN DE SOUZA DIAS
Advogado: ADELSON FERREIRA TAVORA - 352AP
Rotinas processuais: FINALIDADE: INTIMAR A DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS DO RÉU GIAN DE
SOUZA DIAS.

Nº do processo: 0004590-81.2008.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: FRANCISCO NASCIMENTO SILVA
Advogado: JORGE LUIZ GONCALVES DA SILVA - 359AP
Rotinas processuais: Certifico que compulsando o presente feito constatei outro endereço das vítimas bem como da testemunha ANA
MARIA FERREIRA BARREIRO e na oportunidade procedi a retificação no Cadastro do Sistema Tucujuris. Certifico ainda que,
encamnhei os autos em epígrafe ao Juizado Itinerante Fluvial a fim intimar e proceder a oitiva da testemunha de acusação MILTON
DOS SANTOS CORDEIRO, tendo em vista a 89ª Jornada ao Distrito de Bailique e Arredores que ocorrerá no período de 11 a 17 de
abril de 2010.
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Nº do processo: 0011330-31.2003.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: EDIEL SOUZA DA SILVA
Advogado: MAURICIO SILVA PEREIRA - 979AP
Sentença:
EDIEL SOUZA DA SILVA, devidamente qualificado, foi denunciado pelo representante do Ministério Público como
incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso I, combinado com art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.
Segundo a denúncia, no dia 21 de junho de 2003, por volta das 08h:30min, o denunciado, mediante arrombamento, adentrou no
veículo GM/CORSA GL, placa NEI - 0299, de propriedade de Luiz Rogério Santos de Souza, e de lá tentou subtrair um aparelho celular
marca Startac Motorola, um aparelho de CD/RÁDIO, além de uma carteira porta-cédula, sendo surpreendido no momento em que se
apossava dos objetos pela própria vítima.
A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do acusado.
A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, iniciado pelo auto de prisão em flagrante às fls. 06.
Auto de apresentação e apreensão ás fls. 15.
A denúncia foi recebida no dia 02/07/2003.
Certidão criminal do denunciado às fls. 02/07/2003.
Em razão do acusado não ter sido localizado para citação pessoal (fls. 34), a diligência foi realizada via editalícia (fls. 37).
Novamente ausente ao chamado judicial, em decisão proferida às fls. 38 foi suspenso o processo e o prazo prescricional, na forma do
art. 366, do Código de Processo Penal, decretando-se a custódia preventiva do acusado.
A ordem prisional foi cumprida, conforme ofício acostado às fls. 48; o acusado ingressou com pedido de revogação da medida às fls.
50/66, que foi acolhido.
O réu citado pessoalmente às fls. 71, apresentou resposta escrita às fls. 74/78.
Em audiência realizada em 28/01/2010, o acusado não compareceu ao ato, razão pela qual foi decretada sua revelia.
A vítima foi ouvida e comprometeu-se a informar os endereços das testemunhas faltantes, sendo marcada nova data para a
continuação da instrução.
Na data marcada para o prosseguimento da colheita de provas orais, a vítima não apresentou o endereço das testemunhas arroladas
na denúncia, tendo o representante do Ministério Público desistido de suas oitivas.
Em seguida o réu foi interrogado.
Prosseguindo o ato, foi declarada encerrada a instrução e concedida às partes prazo de 05 (cinco) dias para apresentação das
alegações finais.
O representante do Parquet, sem sua derradeira fala, pediu a improcedência da exordial acusatória ofertada contra o réu, na medida
em que as provas acostadas nos autos não se mostraram robustas para arrimar um decreto condenatório.
A Defesa, por seu turno, corroborou com entendimento Ministerial, pedindo a absolvição de Ediel Souza Silva, na forma do art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Trata-se de imputação ao acusado do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código
Penal Brasileiro.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do auto de apresentação e exibição acostado às fls. 15.
Todavia, no que se refere à autoria, entendo que razão assiste ao representante do Ministério Público no sentido de que não restaram
nos autos provas suficientes para condenar o acusado.
A vítima, ouvida em juízo, declarou apenas que o acusado era deficiente físico, não esclarecendo os fatos narrados na denúncia.
O acusado, ao ser interrogado, negou a prática dos fatos narrados na peça de acusação, argumentando que estava alcoolizado e que
nada se recordava.
Desta forma, o furto narrado na denúncia não restou demonstrado na instrução processual, não havendo prova suficiente de ser o réu
o autor do crime.
Logo, diante de dúvidas surgidas quanto à autoria, não é justo proferir uma decisão condenatória sem provas cristalinas que pudessem
imputar ao denunciado o delito ora em apuração.
Diante das incertezas, impõem-se a absolvição do réu.
Ante o exposto, e pelo que nos autos constam, julgo improcedente a denúncia de fls. 02/04 para, com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal, absolver EDIEL SOUZA DA SILVA das imputações criminosas que lhes foram dirigidas.
Sem custas.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na Distribuição e demais anotações de estilo.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.

Nº do processo: 0006008-88.2007.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Representante Legal: EDEVALDO XAVIER DE OLIVEIRA
Assistente: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS
Advogado: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS - 897AP
Parte RÉ: ELISSANDRO PASCOAL DA ROCHA
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Parte RÉ: ROBERTO PASCOAL DE LIMA
Advogado: JOSIMAR DE SOUZA - 347AP
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Parte RÉ: THAISE CRISTINA LEITE DOS SANTOS
Advogado: JOSIMAR DE SOUZA - 347AP
Assistente de Acusação: JOSEVALDO BANDEIRA FEITOSA
Advogado: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS - 897AP
Decisão: Vistos etc..
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Nº do processo: 0006761-11.2008.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: EMERSON PEREIRA DA LUZ
Advogado: ADELSON FERREIRA TAVORA - 352AP
Sentença: Vistos etc..
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A empresa/vítima CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA, por seu patrono regularmente constituído, requereu às fls. 633/636 a
devolução de cheques, e consolidação da propriedade de diversos bens apreendidos nos presentes autos, oriundos de transações
comerciais fraudulentas praticadas pelos réus em desfavor da Requerente.
Ao pedido juntou documentos (fls. 637/835).
Sobre o pleito, o Ministério Público pugnou pelo detalhamento da documentação, em relação aos bens cuja restituição se pretende.
Oportunizado à Requerente, regularmente intimada via Diário Oficial, quedou-se inerte.
Relatados, decido.
Razão assiste ao Parquet em sua manifestação de fls. 836. Com efeito, há que se esclarecer a qual bem apreendido se refere cada
cheque e nota promissória constante no feito. Em primeiro lugar, porque tal informação não exsurge dos autos; ao depois, para que se
evite a ocorrência de eventual cobrança indevida de algum bem que já tenha sido devolvido.
Cabia à Requerente satisfazer tal condição, mormente quando regularmente intimada via DJE, todavia deixou transcorrer o prazo legal
in albis, impossibilitando assim análise do pleito.
Pelo exposto, acolho a manifestação ministerial de fls. 839, e INDEFIRO, por ora, o pleito formulado às fls. 633/636, nada impedindo a
nova análise do requerimento, após supridas as diligências.
Intime-se.
Após, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.
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Exordial acusatória recebida em 17.03.2008. Feito suspenso na forma do art. 366 do CPP em 16/02/2009. Réu denunciado no art. 28
da Lei de Contravenções Penais, cuja pena máxima cominada é de 6 meses, prescrita em 2 anos, a teor do art. 109, VI, do CPB, de par
com a Súmula 415 do STJ.
Reiniciada a contagem do prazo prescricional pelo prazo restante, findou em 17.03.2010.
Razão assiste ao MP ao requerer a extinção da punibilidade, uma vez que de todo o exposto conclui-se que o prazo fatal previsto no
art. 109 e seus incisos, do CP, atingiu o processo.
Assim, julgo extinta a punibilidade da parte ré, com fulcro no art. 107, inciso IV, do CP.
Sem custas.
Recolham-se os mandados prisionais.
Dê-se baixa na distribuição e proceda-se às demais anotações de estilo.
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Nº do processo: 0046089-11.2009.8.03.0001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
Requerente: JONIZETT MALAFAIA MONTEIRO
Advogado: PAULO CESAR SILVA MENEZES - 12109PA
Despacho: Vistos etc...
O deferimento do pleito encontra-se pendente de documentos não juntados pela defesa, constantes nos autos principais, que
encontram-se em grau de recurso no TJAP.
Desta forma, determino o aguardo do retorno do Processo nº 00014904-52.2009.8.03.0001 a esta Vara.
Após, apense-se aos autos principais e retornem conclusos.

Nº do processo: 0038644-39.2009.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: ANDERSON SILVA DA SILVA
Advogado: ALBA LUCIA COLARES CALDAS - 270AP
Parte RÉ: JOSE LUIZ BELFORT SIQUEIRA
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Parte RÉ: RAMON LEAL DOS SANTOS
Advogado: FABIOLA PENAFORT CAVALCANTI - 1713AP
Despacho: Vistos etc...
Anote-se a advogada constituída por RAMOM LEAL DOS SANTOS, intimando-a para apresentar alegações finais.
De outro plano, observo que, conforme andamento processual constante no Sistema Tucujuris, o despacho intimatório da defesa do
réu ANDERSON SILVA DA SILVA a apresentar alegações finais, foi devidamente publicado no DJE nº 53/2010 em 25/03/2010, tendo o
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Nº do processo: 0008301-26.2010.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: RUAN CARLOS GOMES PICANÇO
Advogado: ANTONIO ATANAZIO PICANCO GONZAGA - 267AP
Decisão: VISTOS ETC...
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prazo decorrido portanto em 28/03/2010, sem que houvesse a interposição da referida peça processual. Pelo exposto, determino a
intimação do 2º réu para constituir novo patrono, no prazo de 5 (cinco) dias, com a advertência de que, transcorrido o prazo sem
manifestação, a Defensoria P?blica assumirá o patrocínio de seus interesses.
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Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado em favor de RUAN CARLOS GOMES PICANÇO
Segundo o pleito, o Requerente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB.
Porém, na visão da defesa, não existem motivos para sua custódia flagrancial, eis que o Requerente não se enquadraria em nenhuma
das hipóteses que autorizariam a medida, razão pela qual pediu a liberdade.
Trouxe, ainda, outros argumentos que demandam análise de mérito, mas esse não é o momento adequado para tais questionamentos,
razão pela qual deixo de abordá-los.
Sobre o pedido, o MP opinou pelo indeferimento.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, cabe destacar que o delito imputado ao Requerente é de elevada gravidade, tendo sido cometido mediante concurso de
pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
A par disso, como bem ressaltou o "Parquet", o réu confessou a prática do delito, na fase inquisitorial, além do que parte dos bens
subtraídos pelo acusado e seu comparsa não foi recuperada.
Vale ressaltar que em casos dessa espécie, conceder a liberdade ao Requerente seria o mesmo que incentivar a criminalidade,
gerando nas pessoas de bem os piores sentimentos que podem existir: o da impunidade e o do incentivo ao cometimento de crimes
dessa natureza.
A ordem pública necessita ser garantida pelo Poder Judiciário, pela prevenção da reiteração delitiva, ainda que por meio de medidas
extremas como a prisão cautelar de acusados de crimes violentos, se sua liberdade representa perigo à harmonia e paz da sociedade,
resguardando-a de maiores danos, eis que a população em geral se vê a mercê da desenfreada criminalidade de indivíduos e bandos
sem escrúpulos que se aproveitam da impunidade para cometer delitos cada vez mais violentos.
Portanto, a custódia flagrancial, equiparada à preventiva, mostra-se plenamente justificada, entendimento aliás sedimentado pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá:
HABEAS CORPUS - PRISÃO FLAGRANTE - COAÇÃO ILEGAL. ATRIBUTOS PESSOAIS. 1) A via do habeas corpus se presta
apenas para prevenir ou estancar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O fato de o paciente ser primário, ter emprego
certo e endereço fixo não pode implicar na automática revogação da constrição cautelar, se subsistem razões que recomendam a
decretação da sua prisão preventiva, seja em nome do resguardo da ordem pública, seja por conveniência da instrução criminal, tal
como definido no art. 312 do CPP. Precedentes desta Corte. 2) Ordem denegada (HC n? 0001299-42.2009.8.03.00/00, Relator
Desembargador EDINARDO SOUZA, Ac n?15619, j. 05/02/2010, publ. DJE 42 de 09/03/2010).
Desta maneira, indefiro o pedido.
Intimem-se, inclusive para apresentar defesa preliminar.
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Nº do processo: 0014368-41.2009.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: CLAUDEMIR DIAS CARVALHO
Advogado: CARLOS ALBERTO ALVES GOMES - 1573AP
Parte RÉ: JACIARA DAS NEVES MAGALHAES
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 14/04/2010 às 11:00

3A. VARA CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

Nº do processo: 0012608-62.2006.8.03.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: CARLOS ROMENIO MOTA MACIEL
Advogado: JOÃO AMÉRICO NUNES DINIZ - 194AP
Parte RÉ: LOURENÇO FERREIRA RODRIGUES FILHO
Advogado: EVERALDO CARNEIRO RIBEIRO - 523AP
Parte RÉ: MIGUEL ARCANGELO SILVA DOS SANTOS
Defensor: RODRIGO MONTEIRO PEDRO - 1634BAP
Parte RÉ: RAIMUNDA UBIRENE DIAS LACERDA
Advogado: CHARLES RAIMUNDO DIAS LACERDA - 674AP
Parte RÉ: VILSON BARBOSA MELO
Advogado: JOSÉ DE ARIMATÉIA DE FARIAS AIRES - 570AP
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 10/05/2010 às 09:30
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Nº do processo: 0009739-58.2008.8.03.0001
AÇÃO DE GUARDA
Parte Autora: I. R. DA S.
Advogado: ANDRÉA ALVES FERREIRA - 1010BAP
Parte RÉ: A. C. R. DA S.
Parte RÉ: M. P. T. B.
Sentença:
Ex positis, por tudo que dos autos consta e nos termos da fundamentação, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, vez que trata de
pretensão legítima contra a qual não foi oposta qualquer resistência.

OF

Em continuação, considerando que os pais biológicos não contestaram, concordando, assim, tacitamente com o pedido da Autora,
assim como o pedido vem na conformidade do art. 165 e seus incisos do E.C.A., JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA,
conferindo-lhe a guarda e responsabilidade do menor ANTONIO PAULO RIBEIRO BRUNO, e assim decido com espeque no art. 269, II,
do CPC, c/c art. 165, da Lei 8.069/90, devendo a requerente ser intimada para assinar o termo de compromisso.
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Nº do processo: 0049904-16.2009.8.03.0001
AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA
Parte Autora: F. G. S.
Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA - 890AP
Parte Autora: F. G. S.
Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA - 890AP
Parte Autora: F. S. G. S.
Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA - 890AP
Parte Autora: J. DE D. E S.
Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA - 890AP
Parte Autora: R. M. G.
Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA - 890AP
Sentença: Por todo o exposto e tudo que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, os termos do acordo firmado entre as partes,
modificando a cláusula referente ao pagamento da pensão alimentícia a qual passará a ser descontados em folha de pagamento do
primeiro acordante e depositados na Conta Corrente de nº. 32314-0, Agência nº. 1138, Banco Itaú, de titularidade da terceira acordante,
Fabrícia Gonçalves da Silva, conforme acordo firmado a F.2/4, recomendando seu integral cumprimento.
Assim, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, "ex vi" do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil.
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Nº do processo: 0021413-33.2008.8.03.0001
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE FAMILIAR C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS
Parte Autora: L. F. D.
Advogado: KENNIA PINHEIRO DA SILVA - 1012AP
Parte RÉ: A. M. D.
Advogado: LUCI MEIRE SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA - 102AP
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria nº 001/2007, promovo os presentes autos com vista à (o) patrono (a) das partes, para se
manifestarem em 05(cinco) dias, face a devolução das CARTAS DE INTIMAÇÃO de F. 110/111, com o seguinte aviso da E.C.T:
"mudous-se", como se vê às F.105/107

JUIZADO ESPECIAL CENTRAL

Nº do processo: 0046345-51.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: SUELY DE JESUS GOMES DA SILVA
Advogado: DENIZ CHAVES ALMEIDA - 856AP
Parte RÉ: UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ - UVA
Despacho: intime-se a Autora para fazer o recolhimento das custas.

Nº do processo: 0016532-76.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: AMADEU BARRIGA
Advogado: EMANOEL DE JESUS MORAES - 1525AP
Parte RÉ: BANCO BGN S/A
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO - 916AP
Parte RÉ: SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO PREVIDÊNCIA PRIVADA - SCMS
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO - 916AP
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Decisão: abra-se vista às partes, no prazo comum de 05(cinco) dias.
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Nº do processo: 0030744-39.2008.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: ELIEL BARATA COSTA
Advogado: NARSON DE SA GALENO - 417AP
Parte Autora: VILMA PANTOJA RAMOS
Advogado: NARSON DE SA GALENO - 417AP
Parte RÉ: UNIBANCO AIG SEGUROS S.A
Advogado: GLENDA DOS SANTOS ARAÚJO - 919AP
Despacho: Converto em penhora o valor ora bloqueado nos autos.
Intime-se a parte Ré para, querendo, oferecer embargos, no prazo de dez (10) dias.
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Nº do processo: 0047826-49.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: MARIA SEBASTIANA PEREIRA BELÚCIO
Advogado: MARCELO PORPINO NUNES - 409AP
Parte RÉ: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA
Advogado: ALFREDO ALEIXO DE SOUZA FILHO - 1018AP
Sentença: Isso posto, acolho o pedido formulado na inicial, e condeno a Requerida a CANCELAR o débito de recuperação de consumo
referente aos meses de março de junho de 2009, no valor de R$ 660,70; e a PAGAR à Requerente, a título de danos morais, o valor de
R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), acrescida, ainda, de correção monetária pelo INPC, a partir da propositura da ação e de juros, à
taxa de 1% a.m., a partir da citação.

O

E, assim, RESOLVO o mérito da ação (art. 269, I, do CPC).

ÇÃ

O adimplemento da condenação deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado, independente de
intimação, sob pena de incidir a multa de 10%, prevista no artigo 475 - J, do CPC.
Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/95).

Publique-se e intime-se, na forma determinada em audiência.
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Nº do processo: 0002939-43.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: MARIA CELIA GEMAQUE COIMBRA DA SILVA
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS - 815AP
Parte RÉ: ASPBRAS - MENSALIDADE
Despacho: Com base no princípio do contraditório, intime-se a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, se manifestar acerca dos
documentos juntados com a contestação.
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Nº do processo: 0005882-33.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: JOSÉ MARIA PIRES
Advogado: MARIA ALCIONE MONTEIRO DE SOUZA - 664AP
Parte RÉ: BANCO DA AMAZONIA - BASA
Advogado: MARIA DEUSA ANDRADE DA SILVA - 5176PA
Despacho: Defiro o pedido, concedo ao autor até a data da próxima audiência (14/04/2010 às 10h) para apresentar atestado médico.
Intimem-se.
Aguarde-se audiência já marcada.

Nº do processo: 0035120-34.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: GERCINA GAMA DOS SANTOS
Advogado: SÔNIA MARIA DA SILVA FERREIRA LIMA - 1326AP
Parte RÉ: BRADESCO SEGUROS E PREVIDENCIA
Advogado: GILFER LOPES FERNANDES - 1353AP
Sentença: o exposto, pelas razões expostas, REJEITO as preliminares nos termos da fundamentação acima e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, para
CONDENAR a Reclamada, AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, a pagar à Autora Gercina Gama dos Santos, a título de
indenização pelo seguro obrigatório de danos pessoais causados por embarcações, a quantia de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos
reais), aplicando-se juros de mora de 1% a.m e correção monetária, o primeiro deverá incidir a partir da citação inicial e a correção
monetária a contar do ajuizamento da ação.
Retifique-se no Sistema Tucujuris e capa dos autos o nome da parte ré para BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
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Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, primeira parte, da Lei nº 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencida para, no prazo de 15(quinze) dias pagar voluntariamente, sob pena de incidir a
multa do art. 475-J do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ÇÃ
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Nº do processo: 0040690-98.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: JANILDE GOMES DA SILVA
Advogado: HAGEU LOURENCO RODRIGUES - 860AP
Parte RÉ: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado: GILFER LOPES FERNANDES - 1353AP
Sentença: Pelo exposto, por tudo mais que nos autos consta e pelo livre convencimento que formo, JULGO PROCEDENTE o pedido
deduzido na inicial para:
1) CONDENAR o banco requerido a paga a autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$3.000,00 (três mil
reais), acrescida de juros a partir do evento danoso, ou seja, 03/10/09, e correção monetária a partir desta data;
2) CONDENAR o banco requerido a pagar a autora, em face do descumprimento da decisão de fl. 32, o valor de R$1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) acrescida de juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação;
3) CONDENAR o banco requerido a efetuar a devolução dos valores cobrados da conta na conta corrente da autora, ou seja, R$833,84
(oitocentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), retirados indevidamente da conta da autora, bem como a devolver os
valores debitados após a medida liminar, quais sejam, R$153,27, R$174,77, R$776,23. Caso o banco requerido já tenha efetuado o
ressarcimento de tais valores, deverá fazer juntada do comprovante no prazo para o pagamento;
4) DETERMINAR que o banco requerido proceda ao CANCELAMENTO do empréstimo fraudulento feito na conta corrente da autora,
retirando qualquer cobrança relativa ao mesmo, sob pena de multa de R$2.000,00, em caso de qualquer cobrança indevida, revertida
em favor da autora.
Julgo o processo, com a apreciação do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.
Sem custas e honorários, em face do art. 55 da Lei 9.099/95.
Públique-se.
Registre-se.
Intimem-se.

CA

Nº do processo: 0008790-97.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: TARCISO VILHENA DE SOUSA
Advogado: TARCISO VILHENA DE SOUSA - 600AP
Parte RÉ: ROSANA MORAIS DE ARAUJO
Despacho: Intime-se a parte exequente, para no prazo de 05(cinco) dias, informar nos autos sobre o cumprimento do acordo
extrajudicial, requerendo o que entender de direito, ressaltando-lhe que a não manifestação no prazo, presumir-se-á satisfeita a
obrigação e resultará o arquivamento dos autos.

PU
B

LI

Nº do processo: 0049247-74.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: ELIANE DO SOCORRO DA SILVA DA CONCEIÇÃO
Parte RÉ: BANCO PANAMERICANO S/A
Advogado: ANA KARINA FRANÇA FAIAD - 14857PA
Decisão:
PELO EXPOSTO, pelo livre convencimento que formo ACOLHO os presentes embargos para DECLARAR que efetivamente foi juntada
a cópia do contrato firmado entre as partes.
Publique-se.
Intimem-se.

Nº do processo: 0002484-54.2005.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: BENEDITO CARDOSO DA COSTA
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA - 405AP
Parte RÉ: BANCO FINASA SA
Advogado: HAGEU LOURENCO RODRIGUES - 860AP
Despacho: Intime-se a parte autora, atráves de patrono pelo DJE, para requerer o que entender de direito no prazo de (05) cinco dias
no despacho de fls., 107.

Nº do processo: 0047279-09.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: MARCO ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
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Advogado: FABIOLA SOUSA BORDALO - 907AP
Parte RÉ: JOSÉ CLAUDIO CORTES MENDES
Advogado: PAULO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS - 1363AP
Decisão: Junte-se.
Recebo o recurso interposto, eis que tempestivo.
Intime-se a parte recorrente para, requerendo, oferecer no prazo legal as contra-razões.
Vindas ou não as contra-razões, subam os autos à E. Turma Recursal.

OF

Nº do processo: 0041254-77.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: NAZIELZA MARIA MONTEIRO DA SILVA
Advogado: IDEUSANIRA DE VASCONCELOS SEPEDA - 891AP
Parte RÉ: A.R. FILHO E CIA LTDA-SUPERMERCADO FORTALEZA
Advogado: KATIANE MARINHO CARVALHO - 1507AAP
Decisão: Junte-se.
Recebo o recurso interposto, eis que tempestivo.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, oferecer no prazo legal as contra-razões.
Vindas ou não as contra-razões, subam os autos à E. Turma Recursal.

ÇÃ

O

Nº do processo: 0022877-58.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: GILMAR BARRETO TAVARES
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS - 815AP
Parte RÉ: FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Advogado: GREGÓRIO GODINHO NUNES JÚNIOR - 1251AP
Decisão: Recebo o recurso interposto, eis que tempestivo.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, oferecer no prazo legal as contra-razões.
Vindas ou não as contra-razões, subam os autos à E. Turma Recursal.

LI

CA

Nº do processo: 0018437-19.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: RAIMUNDA DA CONCEICAO DOS REIS
Advogado: RITA PINHEIRO MACEDO GUERREIRO SOUZA - 529AP
Parte RÉ: FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Advogado: GREGÓRIO GODINHO NUNES JÚNIOR - 1251AP
Decisão: Recebo o recurso interposto, eis que tempestivo.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, oferecer no prazo legal as contra-razões.
Vindas ou não as contra-razões, subam os autos à E. Turma Recursal.

PU
B

Nº do processo: 0022126-76.2006.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
Advogado: LILIA MARIA COSTA DA SILVA - 798AP
Parte RÉ: SULINA SEGURADORA SA
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO - 770AP
Despacho: Visto etc.
Proceda-se à renumeração das folhas, a partir da fl. 83, certificando tudo nos autos.
Após, intime-se pessoalmente o Autor para manifestação em 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Nº do processo: 0012864-68.2007.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: ANA CLAUDIA PEREIRA DA TRINDADE PENAFORT
Advogado: SONIA SOLANGE MARTINS MACIEL - 218AP
Parte RÉ: PECÚLIO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA
Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA - 371BAP
Parte RÉ: SABEMI
Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA - 371BAP
Sentença: I . Relatório dispensado, nos termos do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95.
II. Trata-se de embargos à execução, fundado em título judicial, com fundamento art. 52, inciso IX alínea "b", da Lei nº 9.099/95.
O presente pedido deve ser recebido como embargos à execução, eis que entendo que a Lei n° 11.232 que alterou profundamente a
execução por título judicial no processo civil comum, não extinguiu os embargos executivos previstos no art. 52, IX, da Lei n° 9.099/95,
pela impugnação prevista no art. 475-J, § 1°, do CPC, por manifesta incompatibilidade, no processamento desta com o rito especial dos
Juizados, especialmente no que diz respeito ao sistema recursal e às matérias veiculáveis. Sem embargo, contudo, da aplicação da
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multa do art. 475-J, uma vez que essa pode ser aplicada ao procedimento especial.
Nesse sentido segue os Enunciados do FONAJE:
Enunciado 105: "Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa, não o efetue no prazo de quinze dias, contados do
trânsito em julgado, independentemente do pagamento de nova intimação, o montante da condenação será acrescido de multa do
percentual de dez por cento".
Enunciado 117: "Os fundamentos admitidos para embargar a execução da sentença estão disponibilizados no art. 52, inciso IX, da Lei
9.099/95 e não no art. 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05".
Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito.
A Embargante sustenta excesso de execução no cálculo de f. 265, no tocante ao valor da restituição da previdência, posto que o
Contador não levou em conta o fechamento do ciclo citatório, aplicando os juros de mora de forma incorreta. Assim, apresentou o
cálculo de f. 268, como o correto.
Instada Embargada a se manifestar, através de advogado, este anuiu nas razões da Embargante, reconhecendo, em parte, o excesso
de execução (f.274-276). Por conseguinte, os autos foram para o Contador Judicial momento em que foi realizado novo cálculo (f.277),
do qual a Embargante anuiu visto que não se manifestou quando intimada.
III. Ante o exposto, pelos motivos acima, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS, para reconhecer o excesso de execução no
cálculo de f.265, ficando o valor da condenação no importe de R$ 2.391,32 (dois mil, trezentos e noventa e um reis e trinta e dois
centavos), já incluídos o principal mais os honorários advocatícios.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos da LJE.
Prossiga-se a execução, expedindo-se três alvarás (parte autora, advogado e parte requerida, cálculo de f.277), uma vez que eventual
recurso inominado tem, de regra, efeito apenas devolutivo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ÇÃ

O

Nº do processo: 0010999-39.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: MARIA ALICE VIANA SOUZA BORGES
Advogado: MANOEL RAIMUNDO LOPES DOS REIS - 666AP
Parte RÉ: AUTOMAIS VEÍCULOS & CONSÓRCIOS LTDA
Advogado: CASSIUS CLAY LEMOS CARVALHO - 521AAP
Despacho: Intime-se a parte autora, atráves seu patrono pelo DJE, para requerer o que entender direito no despacho de fls., 86, Item
02 no prazo (05) cinco dias.

LI

CA

Nº do processo: 0017101-77.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: ANGELINO CORDEIRO BARBOSA
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS - 815AP
Parte RÉ: SABEMI - PREVIDÊNCIA PRIVADA
Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA - 371BAP
Decisão: Junte-se.
Recebo o recurso interposto, eis que tempestivo.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, oferecer no prazo legal as contra-razões.
Vindas ou não as contra-razões, subam os autos à E. Turma Recursal.

PU
B

Nº do processo: 0044628-04.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: LEVI MENDES DOS SANTOS
Advogado: JOSE RAIMUNDO COUTINHO PEREIRA - 1407AP
Parte RÉ: A R FILHO E CIA LTDA
Advogado: KATIANE MARINHO CARVALHO - 1507AAP
Parte RÉ: CHECK- CHECK SISTEMA DE INFORMAÇAO E CREDITO
Advogado: CARLOS ALBERTO ALVES GOMES - 1573AP
Decisão: Junte-se.
Recebo o recurso interposto, eis que tempestivo.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, oferecer no prazo legal as contra-razões.
Vindas ou não as contra-razões, subam os autos à E. Turma Recursal.

Nº do processo: 0016996-03.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: AFONSO ALEXANDRE JEANJACQUE
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS - 815AP
Parte RÉ: BANCO BMG
Advogado: GREGÓRIO GODINHO NUNES JÚNIOR - 1251AP
Parte RÉ: FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Advogado: GREGÓRIO GODINHO NUNES JÚNIOR - 1251AP
Decisão: Recebo o recurso interposto, eis que tempestivo.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, oferecer no prazo legal as contra-razões.
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Nº do processo: 0017554-72.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: ALCI MARIA DE BRITO RAMOS
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS - 815AP
Parte RÉ: FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Advogado: GREGÓRIO GODINHO NUNES JÚNIOR - 1251AP
Decisão: Junte-se.
Recebo o recurso interposto, eis que tempestivo.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, oferecer no prazo legal as contra-razões.
Vindas ou não as contra-razões, subam os autos à E. Turma Recursal.

O

OF

Nº do processo: 0028895-95.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: UMBELINA PANTOJA DOS SANTOS
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO - 770AP
Parte RÉ: CITIBANK MASTERCARD
Advogado: MAX GONÇALVES ALVES JUNIOR - 1185AP
Parte RÉ: CREDIT.ONE
Advogado: LUCIVALDO DA SILVA COSTA - 735AP
Decisão: Junte-se.
Recebo o recurso interposto, eis que tempestivo.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, oferecer no prazo legal as contra-razões.
Vindas ou não as contra-razões, subam os autos à E. Turma Recursal.

CA

ÇÃ

Nº do processo: 0017100-92.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: ANGELINO CORDEIRO BARBOSA
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS - 815AP
Parte RÉ: UNIPREV - UNIAO PREVIDÊNCIA
Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA - 371BAP
Decisão: Recebo o recurso interposto, eis que tempestivo.
Intime-se a parte recorrida para, qurendo, oferecer no prazo legal as contra-razões.
Vindas ou não as contra-razões, subam os autos à E. Turma Recursal.

PU
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Nº do processo: 0022704-34.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: JOSE INALDO SILVA DA CONCEICAO
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS - 815AP
Parte RÉ: UNIPREV - PREVIDÊNCIA
Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA - 371BAP
Decisão: Junte-se.
Recebo o recurso interposto, eis que tempestivo.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, oferecer no prazo legal as contra-razões.
Vindas ou não as contra-razões, subam os autos à E. Turma Recursal.

Nº do processo: 0018948-17.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: MARIA FERREIRA PANTOJA
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS - 815AP
Parte RÉ: FAMILIA BAND. PREV. PR - PREVIDÊNCIA
Advogado: GREGÓRIO GODINHO NUNES JÚNIOR - 1251AP
Decisão: Recebos os recursos interpostos, eis que tempestivos.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, oferecer no p-razo legal as contra-razões.
Vindas ou não as contra-razões, subam os autos à E. Turma Recursal.

Nº do processo: 0010610-88.2008.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: JOSE MARIA DA COSTA RASSY
Advogado: DENIZ CHAVES ALMEIDA - 856AP
Parte RÉ: JR. VEÍCULOS [REP. RAIMUNDO IRANIR DA SILVA JR]
Parte RÉ: VITOR HUGO RAMOS DE ALMEIDA
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Despacho: Intime-se a parte Requerente, através de seu patrono para manifestar-se nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo
o que entender de direito. Transcorrendo o prazo in albis arquive-se os autos.
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Nº do processo: 0010929-85.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: JOSE JOCELYN GUIMARAES COLLARES
Advogado: IDEUSANIRA DE VASCONCELOS SEPEDA - 891AP
Parte RÉ: TARCILO MEDEIROS DE PAIVA
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 28/04/2010 às 09:00

OF

Nº do processo: 0010930-70.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: ANTONIO EMANUEL PAIVA RABELO
Advogado: NILZA MARIA MAGALHAES CORREA - 416AP
Parte RÉ: CAPEMISA - PREVIDÊNCIA
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 28/04/2010 às 09:00

O

Nº do processo: 0010402-36.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: CLAUDIOMAR DA SILVA OLIVEIRA
Advogado: CARLOS ALBERTO ALVES GOMES - 1573AP
Parte RÉ: LOCALIZA RENT A CAR S/A
Parte RÉ: TRILHA NORTE AUTOMÓVEIS LTDA
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 28/04/2010 às 10:30

CA

ÇÃ

Nº do processo: 0010669-08.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: TELMA RUTE FRANKLIM DA SILVA
Advogado: JEAN PATRICK FARIAS DA SILVA - 1412AP
Parte RÉ: DIBENS LEASING S.A
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 28/04/2010 às 10:30

LI

Nº do processo: 0010668-23.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: ONEIDE DOS REIS VIDEIRA
Advogado: FREDERICO SOUZA DE CASTRO - 1222AP
Parte RÉ: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MIRELES
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 28/04/2010 às 11:00

PU
B

Nº do processo: 0010667-38.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: JOSE NELSON TAVARES DO NASCIMENTO
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 617AP
Parte RÉ: CREUSA ANTONIA DO AMARAL MACIEL
Parte RÉ: M & R MEDICAL LTDA
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 28/04/2010 às 11:00

Nº do processo: 0010677-82.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: RODRIGO DO PRADO LIMA FERRAZ
Advogado: RODRIGO DO PRADO LIMA FERRAZ - 1514AP
Parte RÉ: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 28/04/2010 às 11:30

Nº do processo: 0010675-15.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: GLAUCO DE AZEVEDO SOUSA
Advogado: RODRIGO DO PRADO LIMA FERRAZ - 1514AP
Parte RÉ: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 28/04/2010 às 11:30
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Nº do processo: 0039041-98.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: CARLOS NELSON NUNES PICANCO
Advogado: CARLOS NELSON PICANCO - 634AP
Parte RÉ: AUGUSTA JAMILLE AMANAJAS BRITO
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 29/04/2010 às 14:00

Nº do processo: 0013877-34.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: RONILDA RIBEIRO MOITINHO
Advogado: OSVALDO SOUZA DE CAMPOS - 368AP
Parte RÉ: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
Advogado: BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS - 1633AP
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 29/04/2010 às 14:00

OF

Nº do processo: 0010672-60.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: FÁBIO BARRETO RÔLLA
Advogado: JEAN PATRICK FARIAS DA SILVA - 1412AP
Parte RÉ: BANCO ITAUCARD S/A
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 05/05/2010 às 10:30

ÇÃ

O

Nº do processo: 0010673-45.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: MANOEL DA SILVA SANTOS MACEDO
Advogado: JEAN PATRICK FARIAS DA SILVA - 1412AP
Parte RÉ: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 05/05/2010 às 10:30

CA

Nº do processo: 0010670-90.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: RENILSE CANTUARIA SIQUEIRA
Advogado: JEAN PATRICK FARIAS DA SILVA - 1412AP
Parte RÉ: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 05/05/2010 às 11:00

LI

EXTENSÃO MICROEMPRESA

PU
B

Nº do processo: 0044991-88.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: PIRES & CIA LTDA
Advogado: FELIPE DAVID SIROTHEAU - 1515AP
Parte RÉ: KELLY CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA
Despacho: Intime-se a parte Autora, através de seu advogado, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, informando o
endereço da parte requerida, pena de extinção do feito por abandono da causa, art. 267, III do CPC.

Nº do processo: 0045011-79.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: PIRES & CIA LTDA
Advogado: FELIPE DAVID SIROTHEAU - 1515AP
Parte RÉ: MARCIA DE JESUS JUSTO BASTOS
Despacho: Intime-se a parte Autora através de seu advogado, a manifestar-se nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, informando o
endereço da parte requerida, pena de extinção do feito por abandono da causa, art. 267, III do CPC.

Nº do processo: 0034473-73.2008.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: LIMA & LIMA COMERCIO LTDA
Parte RÉ: MARIA JOVENIL PINHEIRO MAGALHÃES
Despacho: Intime-se a parte autora através de sua advogada, a impulsionar o feito prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por
abandono da causa, no art. 267, III, do CPC.
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Nº do processo: 0030601-50.2008.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: SÓ REPAROS LTDA
Advogado: RODRIGO DO PRADO LIMA FERRAZ - 1514AP
Parte RÉ: NASCIMENTO E ARAUJO COMERCIO SERVICOS LTDA
Despacho: Intime-se a Autora através de seu advogado, para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o mandado
juntado à fl.18, requerendo o que entender de direito.

Nº do processo: 0017594-88.2008.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: VALE VERDE CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Parte RÉ: AMAZONIA CELULAR S/A
Decisão: Vistos etc.

O

Nº do processo: 0023331-72.2008.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: RODRIGUES E SILVA LTDA - ME
Advogado: MARCIO FERREIRA DA SILVA - 1120AP
Parte RÉ: MANOEL LUIZ DOS SANTOS BRITO
Despacho: Visto etc...

OF

Consdierando a r. sentença já transitada em julgado e satisfeitos os pressupostos HOMOLOGO por decisão o acordo firmado entre
partes (fl. 140/141) e SUSPENDO a execução até o pagamento integral do avençado.
Intime-se as partes.
Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte Autora para manifestação em 05(cinco) dias.

CA

ÇÃ

Indefiro o pedido de ofício aos órgãos elencados na petição de fls. 22, uma vez que compete ao Autor diligenciar no sentido da
localização de bens do Devedor passíveis de penhora e informar nos autos.
Ademais, observa-se que já foram efetuadas diligências pelo Juízo no sentido da localização de bens do Devedor, restando estas
infrutíferas.
Intime-se o Credor para indicar, em dez(10) dias, bens do Executado passíveis de constrição, sob pena da extinção do feito ex vi do art.
53 § 4º da Lei 9.099/95.

PU
B

LI

Nº do processo: 0010448-25.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: MANOEL DACIMAR DA SILVA - EPP
Advogado: MARIA DO PILAR TIAGO DE SOUZA - 505AP
Parte RÉ: VIVO NORTE BRASIL TELECOM SA
Decisão: A tutela antecipada que ora se pretende, busca assegurar não o resultado útil do processo principal e, sim, a própria
satisfação do direito afirmado. Contudo, para sua concessão, necessário se faz o preenchimento de alguns requisitos, dentre eles a
materialização na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação (caput, art. 273, CPC), bem assim o fundado receio
de dano irreversível ou de difícil reparação ou, ainda, quando caracterizado o abuso de direito de defesa ou mesmo o manifesto
propósito protelatório do réu (inciso II).
No caso concreto não vislumbro o fumus boni iuris, ou seja, a aparência, ainda que tênue (nebulosa - fumaça), do bom direito no pleito
da parte Autora, sendo temerário expedi-lo por ordem judicial sem que se tenha certeza sobre a situação fática do pedido, ademais não
trouxe a Requerente elementos capazes de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, ou seja, a prova inconteste de o serviço
ter sido efetivamente cancelado.
Assim, INDEFIRO a antecipação de tutela.
Designe-se audiência, citando-se e intimando-se as partes.

Nº do processo: 0008222-47.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: M. P. H. SANTANA - ME
Advogado: JORGE KLEITON REIS DE ARAUJO - 1611AP
Parte RÉ: C E A - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 26/04/2010 às 16:00

Nº do processo: 0001844-12.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: LOCA E FAZ COMERCIO REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS LTDA
Advogado: SANDRA REGINA MARTINS MACIEL ALCANTARA - 599AP
Parte RÉ: FÁBIO JUNIOR GONÇALVES GAMA
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 26/04/2010 às 16:30
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Nº do processo: 0039313-29.2008.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: BRAZ ACESSO LTDA - ME
Advogado: PATRICIA BEZERRA - 978AP
Parte RÉ: PAULO AFONSO MOURA MENDES
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 26/04/2010 às 16:30

Nº do processo: 0007176-57.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: M. S. CHAGAS
Advogado: SANDRA REGINA MARTINS MACIEL ALCANTARA - 599AP
Parte RÉ: EDUARDO VIEIRA COSTA
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 26/04/2010 às 17:00

OF

Nº do processo: 0008615-69.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: PIRES & CIA LTDA
Advogado: FELIPE DAVID SIROTHEAU - 1515AP
Parte RÉ: ELIZEU CORREA DOS SANTOS
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 27/04/2010 às 15:00

ÇÃ

O

Nº do processo: 0003751-22.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: LOCA & FAZ COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Advogado: SANDRA REGINA MARTINS MACIEL ALCANTARA - 599AP
Parte RÉ: CLEBERSON PACHECO BRAGA
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 27/04/2010 às 15:30

CA

Nº do processo: 0019071-49.2008.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: A. S. S. E. SILVA - ME
Advogado: BENEDITA DO ESPÍRITO SANTO MORAES LEÃO - 870AP
Parte RÉ: LUIZ CARLOS BRAGA DA CRUZ
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 27/04/2010 às 15:30

PU
B

LI

Nº do processo: 0021553-67.2008.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: BRASNET ON-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - BNO
Advogado: VICENTE MANOEL PEREIRA GOMES - 440AP
Parte RÉ: NORTE BRASIL CONTRUÇÕES COM. SERVIÇOS LTDA - NUTRIMIX
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 03/05/2010 às 14:30

Nº do processo: 0026163-15.2007.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: INSTITUTO AMAPAENSE DE LINGUAS - LTDA
Advogado: MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA - 72EAP
Parte RÉ: ABENOR PENA AMANAJAS
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 03/05/2010 às 14:30

Nº do processo: 0012303-10.2008.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: P.J.B. DE SOUSA -EPP REP. PAULO JOSE BRITO DE SOUSA
Advogado: SANDRA REGINA MARTINS MACIEL ALCANTARA - 599AP
Parte RÉ: JOSÉ LENIVALDO CARNEIRO SALGADO
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 03/05/2010 às 14:30

Nº do processo: 0002935-06.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: CLUB DO DVD LTDA ME
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Advogado: SUELEN MONTEIRO PENAFORT - 1503AP
Parte RÉ: JARDEL PEREIRA GOES
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 03/05/2010 às 15:30

IC
IA
L

Nº do processo: 0030445-62.2008.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: VERDE E VERDE - LTDA
Advogado: KATIA DANTAS DE MELO - 827AP
Parte RÉ: MARILIA NERY DA COSTA
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 03/05/2010 às 15:30

OF

Nº do processo: 0044885-29.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: M. F. NUNES DA SILVA - ME
Advogado: BENEDITA DO ESPÍRITO SANTO MORAES LEÃO - 870AP
Parte RÉ: ROSIANE BATISTA DE SOUZA
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 03/05/2010 às 16:00

O

Nº do processo: 0043825-21.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: A. OLIVEIRA LOBATO - ME
Advogado: CARLOS EDUARDO MELLO SILVA - 224AP
Parte RÉ: RICHARD JOSÉ PEREIRA NEVES
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 03/05/2010 às 16:30

CA

ÇÃ

Nº do processo: 0046065-80.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: PIRES E CIA LTDA - FACULDADE DE TECNOLOGIA DO AMAPÁ - META
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU - 746AP
Parte RÉ: SILVIA HELENA MOTA JORGE
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 04/05/2010 às 14:30

LI

Nº do processo: 0014965-44.2008.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: P.J.B. DE SOUSA -EPP REP. PAULO JOSE BRITO DE SOUSA
Advogado: SANDRA REGINA MARTINS MACIEL ALCANTARA - 599AP
Parte RÉ: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DO AMAPÁ - SINDFARMA
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 04/05/2010 às 17:00

PU
B

Nº do processo: 0040354-94.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: AUTOVIA VEICULOS LTDA
Parte RÉ: OFELIA YANA ATAIDE MARQUES GONÇALVES
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 13/05/2010 às 10:00

Nº do processo: 0012382-86.2008.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: M. BEZERRA DE LIMA E CIA LTDA
Advogado: DOUGLAS ALEXANDRE COELHO DA ROCHA - 1121AP
Parte RÉ: MARIA FRANCINE MARC ANAIS
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 14/05/2010 às 09:00

Nº do processo: 0035912-22.2008.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: ORGANIZAÇÃO CONTABIL PACCIOLI
Advogado: AULO CAYO DE LACERDA MIRA - 923AP
Parte RÉ: COMARC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Advogado: JOSIANE GONCALVES DA SILVA - 1629AP
Parte RÉ: CONSTERPLAN CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
Parte RÉ: COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS AUTONOMOS DE VEICULOS LEVES E PESADOS-COPEMA
Parte RÉ: J M B MOWBRAY NUNES - ME
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Nº do processo: 0013844-44.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: M. E. BATISTA DOS SANTOS-ME
Parte RÉ: VISANET
Advogado: GUSTAVO VISEU - 117417SP
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 30/06/2010 às 14:30

JUIZADO ESPECIAL NORTE

OF

Nº do processo: 0014571-03.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: JUVANILDO DE SOUZA RAMOS
Parte RÉ: AUTO ESCOLA RENASCER
Advogado: LOURENCO FERREIRA RODRIGUES FILHO - 686AP
Despacho: A pessoa jurídica não está contemplada na Lei nº 1.060/1950, segundo o que reza o Art. 2º e seu Parágrafo Único, razão
pela qual indefiro o pedido de gratuidade judiciária.
Intime-se a autora para, em 48 horas, recolher as custas do preparo calculado à fl 25, sob pena de ser considerado deserto o
recurso.

CA

Sem custas e honorários advocatícios.

ÇÃ

O

Nº do processo: 0047685-30.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: MARIA ZELITA DA COSTA FARIAS
Advogado: JEAN PATRICK FARIAS DA SILVA - 1412AP
Parte RÉ: BANCO DIBENS S/A
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Sentença: Isto posto, por tudo mais que dos autos constam e do livre convencimento que formo, rejeito as preliminares levantadas pela
requerida e no mérito julgo procedente em parte o pedido para condenar a requerida a ressarcir a requerente o valor de R$ 10.494,18
(dez mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos), acrescido de juros legais de mora de 1% a partir do ajuizamento da
ação e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de 31/08/2009.

Transitada em julgado, intime-se a parte ré para que, no prazo de 15 dias, realize o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de
multa de 10%, conforme do art. 475-J do CPC.
Publique-se, Intimem-se.

PU
B

LI

Nº do processo: 0040865-92.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: CLÉIA DE JESUS TRINDADE BRUNO
Advogado: MICHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 1152AP
Parte RÉ: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 20/05/2010 às 08:00

Nº do processo: 0010806-87.2010.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: ANA BÁRBARA CAMBRAIA SANTANA
Advogado: EMMANUELLE AGUIAR DE OLIVEIRA - 1529AP
Parte RÉ: C E A - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 27/05/2010 às 10:10

Nº do processo: 0043467-56.2009.8.03.0001
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: JOÃO DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
Advogado: KLEBER ASSIS - 3682PI
Parte RÉ: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
Advogado: BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS - 1633AP
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 04/06/2010 às 08:00

JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
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Nº do processo: 0023775-71.2009.8.03.0001
AÇÃO PENAL PRIVADA
Parte Autora: RITANGELA DOS SANTOS CHAGAS
Advogado: RITANGELA DOS SANTOS CHAGAS - 762AP
Parte RÉ: JOSUE PEREIRA OLIVEIRA
Sentença: Vistos, etc.
Considerando que a Ofendida, perante este Juízo manifestou o desinteresse no prosseguimento da ação penal privada em desfavor do
Ofensor, RENUNCIANDO AO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, não havendo justa causa para a instauração da persecução
criminal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL PRIVADA, na forma do parecer do Ministério Público, e assim reconheço a
extinção da punibilidade do Réu, nos termos do art. 107, IV, do CPB. Com as baixas e anotações de estilo, ARQUIVE-SE.

OF

Nº do processo: 0028834-74.2008.8.03.0001
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
Requerente: ADRIANA DE CASSIA MARTINS
Requerido: EDSON CIRIACO DE LIMA
Sentença: Relatório

Em 11/09/2008, foram requeridas ao Juízo medidas protetivas de urgência, em favor de ADRIANA DE CÁSSIA MARTINS, que alegou
ter sido vítima de violência doméstica praticada por seu companheiro EDSON CERIACO DE LIMA.
No dia 29/10/2008, foi feito contato telefônico com a ofendida, que manifestou desinteresse nas medidas protetivas pleiteadas
anteriormente.

O

Fundamentação

ÇÃ

O processo não é um fim em si mesmo, visto que constitui um instrumento cuja finalidade maior é a solução dos conflitos, pacificando
as relações sociais.
No presente caso, verificou-se que a ofendida não tem interesse em prosseguir com as medidas protetivas pleiteadas anteriormente.
Impõe-se, então, a extinção do presente feito, sem resolução do mérito, ante à desistência da vítima.
Ante o exposto, julgo extinto o presente feito nos termos do art. 267, VIII do Código de Processo Civil.

CA

Registro eletrônico.
Publique-se.
Intimem-se.

LI

Nº do processo: 0003555-18.2010.8.03.0001
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
Requerente: FRANCILEIDE DO CARMO SANTOS
Advogado: LEDA CHAGAS DA SILVA CARRERA - 954AP
Requerido: JURACILDO MENDES ROCHA
Sentença: Relatório

PU
B

Em 28/01/2008, foram requeridas ao Juízo medidas protetivas de urgência, em favor de FRANCILEIDE DO CARMO SANTOS, que
alegou ter sido vítima de violência doméstica praticada por seu companheiro JURACILDO MENDES ROCHA.
Designada audiência de ratificação, as partes não compareceram, pois não foram localizadas no endereço constante dos autos.
Intimada a manifestar-se, a DEFENAP informou novo endereço da vítima, bem como que não há interesse em prosseguir nas medidas
protetivas anteriormente pleiteadas.
Fundamentação

O processo não é um fim em si mesmo, visto que constitui um instrumento cuja finalidade maior é a solução dos conflitos, pacificando
as relações sociais.
No presente caso, verificou-se que a ofendida não tem interesse em prosseguir com as medidas protetivas requeridas anteriormente.
Impõe-se, então, a extinção do presente feito, sem resolução do mérito, ante à desistência da vítima.
Ante o exposto, julgo extinto o presente feito nos termos do art. 267, VIII do Código de Processo Civil.
Retifique-se o endereço da vítima no sistema processual eletrônico Tucujuris.
Registro eletrônico.
Publique-se.
Intimem-se.

___________________________ Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ___________________________ 76

Amapá - Macapá, 5 de Abril de 2010 | Diário da Justiça Nº 58/2010

OIAPOQUE
VARA UNICA DE OIAPOQUE

IC
IA
L

Nº do processo: 0000168-05.2009.8.03.0009
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: JOSE IRANILDO DE SOUZA BRITO
Despacho: Cumprir o despacho de f. 75. Se necessário, renove-se a diligência.

OF

Nº do processo: 0000594-51.2008.8.03.0009
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR
Parte Autora: NILTON NASCIMENTO SOARES
Advogado: PATRÍCIA SOARES BARBOSA RAMALHO - 1452AP
Parte RÉ: BANCO BV FINANCEIRA S/A FCI
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Despacho: Procedimento sumaríssimo. Formalizar a penhora e agendar audiência, onde a parte devedora poderá opôs embargos.
Intimem-se.

ÇÃ

O

Nº do processo: 0000570-23.2008.8.03.0009
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: JOAREZ CHAVES DA SILVA
Advogado: PATRÍCIA SOARES BARBOSA RAMALHO - 24244SC
Parte RÉ: F. A. TOBELEM - ME
Parte RÉ: TNL PCS SA
Advogado: ALCEU ALENCAR DE SOUZA - 14037PA
Despacho: Ao que tudo indica, são tempestivos e devidamente preparados os recursos interpostos. Conheço de ambos, emprestam
duplo efeito. Com a juntada dos originais, até cinco dias depois do término do prazo para interposição do recurso, colham-se as contrarazões e, em seguida, remetam-se os autos à Turma Recursal.

LI

CA

Nº do processo: 0000449-58.2009.8.03.0009
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: LAURO FEITOSA
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Parte RÉ: JOSE MATIAS ANTUNES
Advogado: ALCEU ALENCAR DE SOUZA - 1522AP
Sentença: Extingo o processo nos termos do art. 51, I da Lei 9.099/95. Sem honorários. Custas pela parte reclamante (Enunciado 28 do
FONJE). Publique-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, arquivem-se.

PU
B

Nº do processo: 0000878-59.2008.8.03.0009
AÇÃO NEGATIVA DE PATERNIDADE
Parte Autora: M. Z. S. DE S.
Advogado: ADOLPHO EUGENIO DE OLIVEIRA NERY FILHO - 1370AP
Parte RÉ: A. P. DE S.
Representante Legal: E. P. G.
Sentença: Data venia da colega que despachou à f. 26 e do jurídico parecer ministerial, mas se bem avaliarmos o caso concreto,
veremos que é de pouca valia adentrar no merecimento da causa. Primeiro, porque nada provará de concreto sobre a relação paternofilia, que, como bem observou o Ministério Público, presume-se verdadeira, por constar de registro público, pelo menos até prova em
contrário. Segundo, porque tal medida não se faz possível sem antes franquear às partes dilação probatória, no caso, tudo indica, oitiva
de testemunhas, ou seja, nada provará do ponto de vista científico. Terceiro, porque com o adverto do exame de DNA, bem sabemos,
houve flexibilização em relação à coisa julgada em relação à definição de paternidade. Em suma, os fatos poderão ser reexaminada
futuramente. Por todos esses motivos, antes o abandono da causa, tenho por bem extinguir o processo sem resolução do mérito,
providência que adoto com suporte no art. 267, III do CPC. Sem verba sucumbencial. Publique-se e intimem-se. Nada sendo requerido,
arquivem-se.

Nº do processo: 0000790-84.2009.8.03.0009
AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA
Parte Autora: PAULO SERGIO MONTEIRO DE JESUS
Advogado: SANDRO CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA - 1059AP
Parte RÉ: MUNICIPIO DE OIAPOQUE
Advogado: ALCEU ALENCAR DE SOUZA - 1552AP
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Despacho: Manifeste-se a parte autora sobre a contestação e os documentos a ela juntados, no prazo de dez (10) dias.

IC
IA
L

Nº do processo: 0001051-83.2008.8.03.0009
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado: WASHINGTON LIMA PRAIA - 873AAP
Parte RÉ: MUNICIPIO DE OIAPOQUE
Advogado: ALCEU ALENCAR DE SOUZA - 1552AP
Despacho: A rigor, embora razoável a alegação da parte, que deverá deliberar sobre o prazo recursal, até pela via instrumentalizada, é
o Tribunal de Justiça. Sem embargos, autorizo a certificação sobre o conteúdo publicado no diário oficial, bem assim, acerca do
alegado fato de o gerente do Banco (não o advogado) ter buscado os autos na Secretaria, quando estes estavam com carga à parte
contrária (fazer consta a data). Observe-se que a certidão é meramente circunstancial, sem o condão de interferir, por assim dizer, no
entendimento do relator ou da turma julgadora.

ÇÃ

O

OF

Nº do processo: 0002427-80.2003.8.03.0009
REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL
Parte Autora: CSM-CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
Advogado: MARISE REGINA DOEBELI - 228AP
Representante Legal: DARLENE RILMA SOUSA DUARTE
Representante Legal: JOSE MATHIAS ANTUNES
Parte RÉ: MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
Advogado: SANDRO CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA - 1059AP
Representante Legal: MANOEL ALICIO DA SILVA SFAIR
Despacho: Intime-se a parte interessada sobre o retorno dos autos, a fim de que, querendo, promova a execução sentença. Não
havendo manifestação dentro de trinta dias, arquivem-se os autos, ficando eventual desarquivamento sujeito ao pagamento das custas
respectivas.

CA

Nº do processo: 0001147-64.2009.8.03.0009
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
Parte Autora: LINDACY DE JESUS MARTEL BRAGA
Advogado: FRANKLIN CARVALHO MACEDO - 484AP
Parte RÉ: MUNICIPIO DE OIAPOQUE
Advogado: ALCEU ALENCAR DE SOUZA - 1552AP
Representante Legal: RAIMUNDO AGUINALDO CHAGAS DA ROCHA
Despacho: Designe-se audiência preliminar de que trata o art. 331 do CPC, oportunidade em que, não havendo conciliação, e não
sendo o caso de julgamento antecipado, as partes poderão especificar as provas que pretendem produzir.

PU
B

LI

Nº do processo: 0000034-41.2010.8.03.0009
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: EUZANI FEITOSA DE LIMA
Parte RÉ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - AGÊNCIA DE OIAPOQUE
Sentença: Dispõe o artigo 8º da Lei 9.099 que não poderão ser partes no procedimento sumaríssimo empresas públicas da União.
Ademais, compete à Justiça Federal apreciar e julgar ações em que for interessada na condição de autor, réu, assistente ou opoente, a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de acordo com o disposto no art. 109, I, da CF. EXTINGO, pois, o processo, sem aferição
do mérito, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil c/c com o artigo 51, inciso IV da Lei 9.099.
Sem verba sucumbencial. Publique-se, intimem-se e, se nada for requerido, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Nº do processo: 0001037-02.2008.8.03.0009
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Parte Autora: E. B. A.
Advogado: ADOLPHO EUGENIO DE OLIVEIRA NERY FILHO - 1370AP
Parte RÉ: L. A. DA S.
Representante Legal: L. B. B.
Sentença: Uma vez que o direito a alimentos é irrenunciável, extingo o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 267, VIII
do CPC. Sem verba sucumbencial. Publique-se e arquivem-se. Cientifique-se o MP.

Nº do processo: 0000578-63.2009.8.03.0009
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS.
Parte Autora: E. M. S.
Representante Legal: K. S.
Defensor: ADOLPHO EUGENIO DE OLIVEIRA NERY FILHO - 1370AP
Parte Autora: E. M. S.
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Parte RÉ: E. L. DOS S. S.
Sentença: Uma vez que o direito em tela é irrenunciável, portanto, nada obsta o ajuizamento de nova ação, extingo o processo sem
apreciação do mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC. Sem verba sucumbencial. Publique-se e arquivem-se. Cientifique-se o MP.

IC
IA
L

Nº do processo: 0001052-68.2008.8.03.0009
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: EURIPEDES MENDES NERES
Advogado: JOSE MARIA DE DEUS E SILVA - 547AP
Sentença: O despacho anterior foi finalizado equivocadamente como sentença. Ante a morte do denunciado, declaro extinta a
punibilidade (art. 107, I do CP). Publique-se e arquivem-se os autos.

OF

Nº do processo: 0000583-90.2006.8.03.0009
EMBARGOS À EXECUÇÃO OU DEVEDOR
Parte Autora: SÉRGIO MÁRIO LOBATO DE ABREU
Advogado: OSVALDO SOUZA DE CAMPOS - 368AP
Parte RÉ: RAIMUNDO NONATO BARATA LOBATO
Sentença: Com a extinção da execução, os embargos, ação incidental, perderam sua razão de ser. Extingo, pois, o processo, sem
aferição do mérito, providência que adoto com arrimo no art. 267, VI do CPC. Sem verba sucumbencial. Publique-se, intimem-se a
arquivem-se, caso nada seja requerido.

CA

ÇÃ

O

Nº do processo: 0001852-62.2009.8.03.0009
ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO C/C POSTERIOR PEDIDO DE TRANSCRIÇÃO
Parte Autora: EMRIQUE DA SILVA
Advogado: LUCIANA DA COSTA QUARESMA - 1553AP
Sentença: Com razão o Ministério Público: o registro foi realizado em duplicidade, se considerarmo que o interessado nasceu em país
estrangeiro. Ora, se é filho de brasileiro, deveria ser promovida a transcrição. Ocorre que novo registro (a ser cancelado foi feito pelo
pai do interessado, na intenção de reconhecer a paternidade.
Veja-s que de acordo com a Constituição Federal - art. 12, I, "c", primeira parte - são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, filhos
de pai ou mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente.
Com efeito, diz o art. 32, § 2º da Lei 6.015/73, que o assentos de nascimento de brasileiros em país estrangeiro serão tidos por
autênticos, quando tomados pelo Cônsules, devendo ser levados a registro no livro "E" no 1º Ofício do domicílio no Brasil. Exatamente
como adiantei.
Assim, pela documentação acostada aos autos, aliada a manifestação favorável do Ministério Público, determino o cancelamento do
assento lavrado no Brasil e, ato contínuo, determino a transcrição no Livro "E", e o faço com espeque no art. 32, § § e 33, parágrafo
único, ambos da Lei 6.015/73. Expeçam-se mandados. Sem custas e honorários.
Publique-se e intimem-se.

PU
B

LI

Nº do processo: 0001303-52.2009.8.03.0009
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parte Autora: AMARILDO NASCIMENTO SOARES
Advogado: TARCISO VILHENA DE SOUSA - 600AP
Parte Autora: MARIA EMILIA SOARES RODRIGUES
Advogado: TARCISO VILHENA DE SOUSA - 600AP
Parte Autora: OCIANE NASCIMENTO SOARES
Advogado: TARCISO VILHENA DE SOUSA - 600AP
Parte RÉ: MARIA LUIZA SOARES DO NASCIMENTO
Advogado: PATRÍCIA SOARES BARBOSA RAMALHO - 1452AP
Sentença: Diante do exposto, reconheço como boas as contas prestadas pela parte ré e, conseqüentemente, condeno a parte autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários, que, com suporte no art. 20, § 4º do CPC, arbitro em R$ 600,00
(seiscentos reais), atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar desta data.
Com o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, no prazo de quinze dias esse crédito deverá ser satisfeito, caso
contrário incidirá multa de 10%, nos exatos moldes do art. 475-J do CPC. E, prescindindo de citação, a requerimento e sob indicação da
parte credora, poderão ser penhorados bens da parte devedora, tantos quantos bastem à satisfação do crédito.
Publique-se e intimem-se.

Nº do processo: 0000731-67.2007.8.03.0009
ABERTURA DE INVENTARIO C/C ALVARA JUDICIARIO
Parte Autora: M. C. DA S.
Advogado: ALCEU ALENCAR DE SOUZA - 1552AP
Inventariante: C. C. DA S.
Herdeiro: I. A. S.
Herdeiro: I. A. S.
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Herdeiro: I. A. S.
Herdeiro: T. A. S.
Herdeiro: T. C. DA S.
Despacho: Defiro o pedido de vista dos autos. Fica autorizada a carga pelo prazo legal.

IC
IA
L

Nº do processo: 0000438-63.2008.8.03.0009
REIVINDICATÓRIA DE BENS MOVEIS C/ ANTECIP.DA TUTELA
Parte Autora: JEOVACY MARQUES BARROS
Advogado: JOSE MARIA DE DEUS E SILVA - 547AP
Parte RÉ: EDILENE BARBOSA LINHARES
Advogado: PATRÍCIA SOARES BARBOSA RAMALHO - 1452AP
Sentença: Homologo a desistência e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC. Sem custas e
honorários. Publique-se e arquivem-se.

O

OF

Nº do processo: 0001140-72.2009.8.03.0009
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: ANTÔNIO IRAN PEREIRA MONTENEGRO
Advogado: JORGE WAGNER COSTA GOMES - 13AP
Decisão: A sentença proferido(a) em 12/01/2010 foi devidamente publicado(a) no DJE 15/2010, em 25/01/2010. Com efeito, a
intimação pessoal do réu ocorreu em 01/03/2010. Veja-se que o recurso de apelação há que ser interposto no prazo de cinco dias (art.
593 do CPP), contados da última intimação - réu ou seu procurador. Porém, o apelo foi protocolizado apenas no dia 24/03/2010, ou
seja, a destempo. Deixo, pois, de recebê-lo. Certifique-se o trânsito em julgado, dando cumprimento às determinações da sentença.

ÇÃ

Nº do processo: 0001588-45.2009.8.03.0009
AÇÃO DE DESPEJO C/C PAGAMENTOS DE ALUGUÉIS
Parte Autora: FRANCISCA CLAUDENICE MENDES DOS SANTOS ALVES
Advogado: PATRÍCIA SOARES BARBOSA RAMALHO - 1452AP
Parte RÉ: ESMAEL MARTINS DE SOUZA
Advogado: ALCEU ALENCAR DE SOUZA - 1552AP
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 29/04/2010 às 10:00

PU
B

LI

CA

Nº do processo: 0001147-64.2009.8.03.0009
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
Parte Autora: LINDACY DE JESUS MARTEL BRAGA
Advogado: FRANKLIN CARVALHO MACEDO - 484AP
Parte RÉ: MUNICIPIO DE OIAPOQUE
Advogado: ALCEU ALENCAR DE SOUZA - 1552AP
Representante Legal: RAIMUNDO AGUINALDO CHAGAS DA ROCHA
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 04/05/2010 às 09:30

PORTO GRANDE
VARA ÚNICA DE PORTO GRANDE

Nº do processo: 0000115-18.2009.8.03.0011
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Parte Autora: H. L. DE O. R.
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Representante Legal: E. F. DE O.
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Parte RÉ: E. DE S. R.
Sentença: Assim, satisfeita a obrigação, declaro extinto o processo, na forma do art. 794, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Publique-se.
Registro eletrônico.
Intimem-se.

Nº do processo: 0000041-32.2007.8.03.0011
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P. Registro eletrônico. I.
Sem custas e honorários. Após as formalidades de praxe, arquivem-se.

IC
IA
L

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E POSTERIOR DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
Parte Autora: J. A. F.
Parte RÉ: A. G. L.
Advogado: MANUEL NORBERTO VALENTE CANTAO - 766AP
Sentença: Ante o exposto, atendendo à manifestação do patrono da parte autora, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 267, VIII, do Código de Processo Civil.

OF

Nº do processo: 0000519-69.2009.8.03.0011
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Parte Autora: J. S. D.
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Parte RÉ: R. N. D.
Sentença: Tendo em vista que a dívida foi quitada, EXTINGO a execução, tal como prevê o artigo 794, I do CPC. Sem custas. Sem
honorários.
Publique-se. Registro eletrônico. Intimem-se. Arquivem-se.

O

Nº do processo: 0000800-93.2007.8.03.0011
REVISÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
Parte Autora: R. C. R.
Advogado: NÃO UTILIZAR DEFENSOR PÚBLICO - 99999999AP
Parte RÉ: V. DE F. DO C. C.
Sentença: Vistos, etc..

ÇÃ

HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre partes, constante às fls. 90 e 111
dos presentes autos, reduzindo-se a pensão alimentícia para o valor de R$ 80,00 (oitenta reais), equivalente a 15,8% (quinze vírgula
oito por cento) do salário mínimo a ser depositado na conrá bancária da RL do menor, declarando, por via de conseqüência, EXTINTO
o processo com a resolução com fundamento no art. 269, III do Código de Processo Civil.

CA

Publique-se. Registro eletrônico. Intimem-se. Arquivem-se.

PU
B
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Nº do processo: 0000301-12.2007.8.03.0011
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS C/C ALIMENTOS
Parte Autora: M. L. G. T.
Advogado: NARSON DE SA GALENO - 417AP
Parte RÉ: E. A. G.
Sentença: Ante a inércia aqui constatada, outra alternativa não há senão extinguir o processo, o que faço com suporte no art. 267, III,
do CPC.
Sem custas.
Publique-se.
Registro eletrônico.
Intimem-se.

Nº do processo: 0000960-84.2008.8.03.0011
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL
Parte Autora: J. A. N.
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Parte Autora: J. DE F. N.
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Sentença: Ante o exposto e o do que mais dos autos constam, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do
art. 267,inciso III, do Código de Processo Civil.
P.R.I.
Sem custas e honorários face à gratuidade processual deferida ao Autor .
Ciência ao MP.
Após as formalidades de praxe, arquive-se.

Nº do processo: 0000889-82.2008.8.03.0011
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Sem custas e honorários face à gratuidade processual deferida ao Autor .
Ciência ao MP.
P.I. Transitada em julgado, arquivem-se.

IC
IA
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EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Parte Autora: C. L. C. DE P.
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Representante Legal: C. C. DA S.
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Parte RÉ: D. S. DE P.
Sentença: Ante o exposto e o do que mais dos autos constam, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do
art. 267,inciso III, do Código de Processo Civil.

OF

Nº do processo: 0000050-57.2008.8.03.0011
AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
Requerente: A. DOS S. G.
Requerido: M.
Despacho: Tendo em vista o abandono da causa pela Requerente, outra alternativa não há senão o arquivamento dos autos,
salientando que nada impedirá à autora de ajuizar ação própria para o reconhecimento da paternidade do menor Júlio César.
Isso posto, arquivem-se os autos.

O

Ciência ao MP.

CA

ÇÃ

Nº do processo: 0000863-50.2009.8.03.0011
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL
Parte Autora: A. DA S. D.
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Parte Autora: A. G. DA S. D.
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Sentença: HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre partes, constante às fls.
02/04 dos presentes autos, para decretar a separação do casal ANTONIA GELMA DA SILVA DIAS e ADONIAS DA SILVA DIAS,
declarando, por via de conseqüência, EXTINTO o processo com a resolução com fundamento no art. 269, III do Código de Processo
Civil.

PU
B

LI

Nº do processo: 0000873-94.2009.8.03.0011
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL
Parte Autora: D. F. B. DE S.
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Parte Autora: M. R. DE S.
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Sentença: HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre partes, constante às fls.
02/04 dos presentes autos, para decretar a separação do casal DALILA FERREIRA BRITO DE SANTANA e MOISÉS RODRIGUES DE
SANTANA, declarando, por via de conseqüência, EXTINTO o processo com a resolução com fundamento no art. 269, III do Código de
Processo Civil.
Oficie-se à Prefeitura de Porto Grande para proceder o desconto do contracheque do genitor em favor dos menores, depositando o
valor correspondente a 38% (trinta e oito por cento) de seus rendimentos na conta bancária indicada à fl. 03.
Oficie-se ao Cartório de Registro Civil competente como requerido à fl. 04, letra "d".
Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se.

Nº do processo: 0000912-91.2009.8.03.0011
MONITÓRIA
Parte Autora: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - AP
Advogado: JACIMARY MONTEIRO DE MOURA - 1463AP
Parte RÉ: USINA DE ASFALTO DA CONSTRUTORA RIO PEDREIRA
Despacho: Intime-se a Requerente para se manifestar em 10 dias.

Nº do processo: 0000919-83.2009.8.03.0011
MONITÓRIA
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Parte Autora: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA
Advogado: JACIMARY MONTEIRO DE MOURA - 1463AP
Parte RÉ: GEORGE LEMOS DE ALMEIDA
Despacho: Face o contido na certidão eletrônica, manifeste-se a parte autora em 05 dias, requerendo o que entender de direito.

IC
IA
L

Nº do processo: 0000684-24.2006.8.03.0011
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Parte Autora: JOSE RAIMUNDO MIRANDA ASSIS
Advogado: MARCELO PORPINO NUNES - 409AP
Parte RÉ: DETIMAR PAZ SARMENTO
Advogado: ULISSES TRASEL - 696AP
Despacho: Considerando que até o momento não houve resposta do TJAP, intimem-se as partes, via advogados, para, em 05 dias,
informar o nome do perito que realizará a perícia na área dos fatos

ÇÃ

O

OF

Nº do processo: 0000946-03.2008.8.03.0011
AÇÃO DE COBRANÇA C/ ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Parte Autora: JOSÉ ARACY UBIRAJARA NETO-ME
Advogado: VICENTE MANOEL PEREIRA GOMES - 440AP
Representante Legal: JOSÉ ARACY UBIRAJARA NETO
Advogado: VICENTE MANOEL PEREIRA GOMES - 440AP
Parte RÉ: AFONSO MARÇAL & CIA LTDA
Advogado: OSMAR NERI MARINHO FILHO - 516AP
Representante Legal: ANGLO FERROUS AMAPA MINERAÇÃO LTDA
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 02/09/2010 às 11:30

SANTANA

DIRETORIA DO FÓRUM - STN

CA

ATA DE DISTRIBUIÇÃO 29/03/2010
PROCESSO CÍVEL

LI

VARA: 1A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001929-58.2010.8.03.0002
AÇÃO: ALIMENTOS
PARTE AUTORA: J. B. M.
PARTE RÉ: A. A. P.
VALOR CAUSA: 1224

PU
B

VARA: 2A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001930-43.2010.8.03.0002
AÇÃO: RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C POSTERIOR PARTILHA DE BENS, GUARDA E
ALIMENTOS
PARTE AUTORA: M. C. G. G.
PARTE RÉ: J. A. D.
VALOR CAUSA: 151120
VARA: 1A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001931-28.2010.8.03.0002
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: A. L. C. G. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 3240
VARA: 3A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001933-95.2010.8.03.0002
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: C. V. V. DA S. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 2400
VARA: 1A. VARA CIVEL
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Nº JUSTIÇA: 0001935-65.2010.8.03.0002
AÇÃO: ALIMENTOS
PARTE AUTORA: A. C. P. F.
PARTE RÉ: E. G. F.
VALOR CAUSA: 3060

IC
IA
L

VARA: 3A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001936-50.2010.8.03.0002
AÇÃO: EXECUÇÃO FORÇADA
PARTE AUTORA: JOSÉ ERALDO SOARES PINTO
PARTE RÉ: JOÃO MARCIO BERNARDO
VALOR CAUSA: 46603,7

O

VARA: 1A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001939-05.2010.8.03.0002
AÇÃO: DESPEJO
PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEICAO BARRIGA DIAS
PARTE RÉ: BANCO DO BRASIL S/A
VALOR CAUSA: 1000

OF

VARA: 1A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001937-35.2010.8.03.0002
AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS
PARTE AUTORA: Y. C.
PARTE RÉ: M. DE J. P. DA G.
VALOR CAUSA: 6120

CA

VARA: 1A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001962-48.2010.8.03.0002
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: J. F. DA S.
PARTE RÉ: E. S. DA S.
VALOR CAUSA: 442,76

ÇÃ

VARA: 2A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001961-63.2010.8.03.0002
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS POR QUANTIA CERTA
PARTE AUTORA: J. F. DA S.
PARTE RÉ: E. S. DA S.
VALOR CAUSA: 1613,34

PU
B

LI

VARA: 1A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001963-33.2010.8.03.0002
AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: A. R. N. J.
PARTE RÉ: A. R. N.
VALOR CAUSA: 600
VARA: 1A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001965-03.2010.8.03.0002
AÇÃO: PEDIDO DE REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO
PARTE AUTORA: MANOEL BENEDITO RIBEIRO FERREIRA
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 510
VARA: 3A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001966-85.2010.8.03.0002
AÇÃO: DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL
PARTE AUTORA: A. U. M. e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 8680
VARA: 1A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001967-70.2010.8.03.0002
AÇÃO: GUARDA E RESPONSABILIDADE
PARTE AUTORA: M. DE J. A. DA C.
PARTE RÉ: G. DOS S. V.
VALOR CAUSA: 510
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VARA: 3A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001970-25.2010.8.03.0002
AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL
PARTE AUTORA: ERICK DE AZEVEDO MACHADO e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 510
PROCESSO CRIMINAL

OF

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001938-20.2010.8.03.0002
AÇÃO: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
PARTE AUTORA: PRIMEIRA DELEGACIA DE POLICIA DE SANTANA
PARTE RÉ: RILSON DOS SANTOS MONTE
VALOR CAUSA:

IC
IA
L

VARA: 2A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001968-55.2010.8.03.0002
AÇÃO: CURATELA
PARTE AUTORA: M. S. S. B.
PARTE RÉ: M. S. B.
VALOR CAUSA: 510

ÇÃ

O

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001940-87.2010.8.03.0002
AÇÃO: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
PARTE AUTORA: PRIMEIRA DELEGACIA DE POLICIA DE SANTANA
PARTE RÉ: DELSON MORAES DA SILVA
VALOR CAUSA:

CA

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001941-72.2010.8.03.0002
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: JEOVANI DOS SANTOS MELO FILHO
VALOR CAUSA:

LI

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001942-57.2010.8.03.0002
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: ZAQUEU DE CARVALHO JACARANDA
VALOR CAUSA:

PU
B

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001943-42.2010.8.03.0002
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: JOSE FRANCISCO LOPES DOS SANTOS
VALOR CAUSA:
VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001944-27.2010.8.03.0002
AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ-COM.DE ALMEIR
PARTE RÉ: ADAILDO PIRES DA SILVA
VALOR CAUSA:
VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001945-12.2010.8.03.0002
AÇÃO: MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
PARTE AUTORA: ELIZABETH BAIA BORGES
PARTE RÉ: MANOEL PEREIRA RODRIGUES
VALOR CAUSA:
VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001949-49.2010.8.03.0002
AÇÃO: PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM ARBITRAMENTO DE FIANÇA
PARTE AUTORA:
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VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001950-34.2010.8.03.0002
AÇÃO: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
PARTE AUTORA: PRIMEIRA DELEGACIA DE POLICIA DE SANTANA
PARTE RÉ: JORGE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
VALOR CAUSA:
VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001953-86.2010.8.03.0002
AÇÃO: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
PARTE AUTORA: PRIMEIRA DELEGACIA DE POLICIA DE SANTANA
PARTE RÉ: ANDRESSON DA COSTA DA CONCEIÇÃO
VALOR CAUSA:

OF

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001954-71.2010.8.03.0002
AÇÃO: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
PARTE AUTORA: PRIMEIRA DELEGACIA DE POLICIA DE SANTANA
PARTE RÉ: ENILTON NOBRE PACHECO
VALOR CAUSA:

IC
IA
L

PARTE RÉ: RILSON DOS SANTOS MONTE
VALOR CAUSA:

ÇÃ

O

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001955-56.2010.8.03.0002
AÇÃO: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
PARTE AUTORA: PRIMEIRA DELEGACIA DE POLICIA DE SANTANA
PARTE RÉ: JAIRO MONTEIRO DOS SANTOS
VALOR CAUSA:

CA

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001956-41.2010.8.03.0002
AÇÃO: ACOMPANHAMENTO DE SURSIS PROCESSUAL
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: NAZARE PINTO DA SILVA
VALOR CAUSA:

LI

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001957-26.2010.8.03.0002
AÇÃO: ACOMPANHAMENTO DE SURSIS PROCESSUAL
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: ROSANA PINTO DA SILVA
VALOR CAUSA:

PU
B

PROCESSO INFÂNCIA

VARA: VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE
Nº JUSTIÇA: 0001958-11.2010.8.03.0002
AÇÃO: COMUNICAÇÃO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
PARTE AUTORA: P. D. DE P. DE S.
PARTE RÉ: E. F. V.
VALOR CAUSA:
VARA: VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE
Nº JUSTIÇA: 0001959-93.2010.8.03.0002
AÇÃO: PEDIDO DE CUSTÓDIA PROVISÓRIA
PARTE AUTORA: M. P. DO E. DO A.
PARTE RÉ: E. F. V.
VALOR CAUSA:
VARA: VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE
Nº JUSTIÇA: 0001960-78.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO SÓCIO EDUCATIVA
PARTE AUTORA: M. P. DO E. DO A.
PARTE RÉ: J. DOS S. R.
VALOR CAUSA:
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_____________________________
WALDEZ PACHECO DA COSTA
Distribuidor(a)

IC
IA
L

_____________________________
ELEUSA DA SILVA MUNIZ
MM Juiz(a) Distribuidor

JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
SANTANA
DIRETORIA DO FÓRUM - STN
ATA DE DISTRIBUIÇÃO 30/03/2010
PROCESSO CÍVEL

ÇÃ

CA

VARA: 1A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001982-39.2010.8.03.0002
AÇÃO: REVISIONAL DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: B. C. L. DOS S.
PARTE RÉ: H. G. L. e outros
VALOR CAUSA: 1224

O

VARA: 2A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001981-54.2010.8.03.0002
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: J. DE M. C.
PARTE RÉ: I. V. C.
VALOR CAUSA: 351,9

OF

VARA: 3A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001980-69.2010.8.03.0002
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO
PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTANA
PARTE RÉ: ANA RITA PEREIRA BARRETO
VALOR CAUSA: 1906,47

LI

VARA: 2A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001998-90.2010.8.03.0002
AÇÃO: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
PARTE AUTORA: BARBARA MARIA BORTOLOTO CANEZIN e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 510

PU
B

VARA: 1A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001999-75.2010.8.03.0002
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A
PARTE RÉ: CICLAUDO ANDREA GAMA
VALOR CAUSA: 12110,76
VARA: 2A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0005019-77.2010.8.03.0001
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
PARTE RÉ: TEREZA MACEDO BIANCHI
VALOR CAUSA: 33028,72
VARA: 2A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0007169-31.2010.8.03.0001
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A
PARTE RÉ: ANTONIA MARTA F DA COSTA
VALOR CAUSA: 30500
PROCESSO CRIMINAL
VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001978-02.2010.8.03.0002
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VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001984-09.2010.8.03.0002
AÇÃO: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: SEM INDICIADO
VALOR CAUSA:

OF

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001985-91.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: BENEDITO DOS SANTOS ROSA
VALOR CAUSA:

IC
IA
L

AÇÃO: ACOMPANHAMENTO DE SURSIS PROCESSUAL
PARTE AUTORA: ISANIL RODRIGUES NOBRE
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA:

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001986-76.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: JACKSON GUIMARAES RODRIGUES
VALOR CAUSA:

ÇÃ

O

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001987-61.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: CLEBER DA SILVA MARTINS
VALOR CAUSA:

CA

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001988-46.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: RAIMUNDO DA SILVA BARRIGA
VALOR CAUSA:

PU
B

LI

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001990-16.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: JOSE ALDENIR DE ALMEIDA PANTOJA
VALOR CAUSA:
VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001991-98.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: DJACI SILVA DE AZEVEDO e outros
VALOR CAUSA:
VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001992-83.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: GLACIONE LOPES DA SILVA
VALOR CAUSA:
VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001993-68.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: RAIMUNDO MARTEL CARDOSO
VALOR CAUSA:
VARA: 2A. VARA CRIMINAL
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VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001995-38.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS e outros
VALOR CAUSA:

OF

VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001996-23.2010.8.03.0002
AÇÃO: MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
PARTE AUTORA: JACILENI SIRIACO LOPES
PARTE RÉ: RAIMUNDO PEREIRA GONÇALVES
VALOR CAUSA:

IC
IA
L

Nº JUSTIÇA: 0001994-53.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: MARCIO ANDRADE DA SILVA
VALOR CAUSA:

O

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001997-08.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: EGINO CORREA PANTOJA
VALOR CAUSA:

PROCESSO CÍVEL

CA

ATA DE DISTRIBUIÇÃO 30/03/2010

ÇÃ

VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0039934-86.2009.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: RAIMUNDO DA CONCEICAO SILVA NETO
VALOR CAUSA:

LI

VARA: 3A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001980-69.2010.8.03.0002
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO
PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTANA
PARTE RÉ: ANA RITA PEREIRA BARRETO
VALOR CAUSA: 1906,47

PU
B

VARA: 2A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001981-54.2010.8.03.0002
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: J. DE M. C.
PARTE RÉ: I. V. C.
VALOR CAUSA: 351,9
VARA: 1A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001982-39.2010.8.03.0002
AÇÃO: REVISIONAL DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: B. C. L. DOS S.
PARTE RÉ: H. G. L. e outros
VALOR CAUSA: 1224

VARA: 2A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001998-90.2010.8.03.0002
AÇÃO: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
PARTE AUTORA: BARBARA MARIA BORTOLOTO CANEZIN e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 510
VARA: 1A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001999-75.2010.8.03.0002
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
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VARA: 2A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0005019-77.2010.8.03.0001
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
PARTE RÉ: TEREZA MACEDO BIANCHI
VALOR CAUSA: 33028,72
VARA: 2A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0007169-31.2010.8.03.0001
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A
PARTE RÉ: ANTONIA MARTA F DA COSTA
VALOR CAUSA: 30500

O

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001978-02.2010.8.03.0002
AÇÃO: ACOMPANHAMENTO DE SURSIS PROCESSUAL
PARTE AUTORA: ISANIL RODRIGUES NOBRE
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA:

OF

PROCESSO CRIMINAL

IC
IA
L

PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A
PARTE RÉ: CICLAUDO ANDREA GAMA
VALOR CAUSA: 12110,76

ÇÃ

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001984-09.2010.8.03.0002
AÇÃO: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: SEM INDICIADO
VALOR CAUSA:

CA

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001985-91.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: BENEDITO DOS SANTOS ROSA
VALOR CAUSA:

PU
B

LI

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001986-76.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: JACKSON GUIMARAES RODRIGUES
VALOR CAUSA:
VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001987-61.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: CLEBER DA SILVA MARTINS
VALOR CAUSA:
VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001988-46.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: RAIMUNDO DA SILVA BARRIGA
VALOR CAUSA:
VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001990-16.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: JOSE ALDENIR DE ALMEIDA PANTOJA
VALOR CAUSA:
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VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001992-83.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: GLACIONE LOPES DA SILVA
VALOR CAUSA:

OF

VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001993-68.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: RAIMUNDO MARTEL CARDOSO
VALOR CAUSA:

IC
IA
L

VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001991-98.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: DJACI SILVA DE AZEVEDO e outros
VALOR CAUSA:

O

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001994-53.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: MARCIO ANDRADE DA SILVA
VALOR CAUSA:

ÇÃ

VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001995-38.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS e outros
VALOR CAUSA:

CA

VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001996-23.2010.8.03.0002
AÇÃO: MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
PARTE AUTORA: JACILENI SIRIACO LOPES
PARTE RÉ: RAIMUNDO PEREIRA GONÇALVES
VALOR CAUSA:

PU
B

LI

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001997-08.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: EGINO CORREA PANTOJA
VALOR CAUSA:
VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0039934-86.2009.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: RAIMUNDO DA CONCEICAO SILVA NETO
VALOR CAUSA:

_____________________________
WALDEZ PACHECO DA COSTA
Distribuidor(a)
_____________________________
ELEUSA DA SILVA MUNIZ
MM Juiz(a) Distribuidor
ATA DE DISTRIBUIÇÃO 30/03/2010
PROCESSO CÍVEL
VARA: 3A. VARA CIVEL
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Nº JUSTIÇA: 0001980-69.2010.8.03.0002
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO
PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTANA
PARTE RÉ: ANA RITA PEREIRA BARRETO
VALOR CAUSA: 1906,47

IC
IA
L

VARA: 2A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001981-54.2010.8.03.0002
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: J. DE M. C.
PARTE RÉ: I. V. C.
VALOR CAUSA: 351,9

OF

VARA: 1A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001982-39.2010.8.03.0002
AÇÃO: REVISIONAL DE ALIMENTOS
PARTE AUTORA: B. C. L. DOS S.
PARTE RÉ: H. G. L. e outros
VALOR CAUSA: 1224

ÇÃ

VARA: 1A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001999-75.2010.8.03.0002
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A
PARTE RÉ: CICLAUDO ANDREA GAMA
VALOR CAUSA: 12110,76

O

VARA: 2A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0001998-90.2010.8.03.0002
AÇÃO: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
PARTE AUTORA: BARBARA MARIA BORTOLOTO CANEZIN e outros
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA: 510

CA

VARA: 2A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0005019-77.2010.8.03.0001
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
PARTE RÉ: TEREZA MACEDO BIANCHI
VALOR CAUSA: 33028,72

PU
B

LI

VARA: 2A. VARA CIVEL
Nº JUSTIÇA: 0007169-31.2010.8.03.0001
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A
PARTE RÉ: ANTONIA MARTA F DA COSTA
VALOR CAUSA: 30500
PROCESSO CRIMINAL

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001978-02.2010.8.03.0002
AÇÃO: ACOMPANHAMENTO DE SURSIS PROCESSUAL
PARTE AUTORA: ISANIL RODRIGUES NOBRE
PARTE RÉ:
VALOR CAUSA:
VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001984-09.2010.8.03.0002
AÇÃO: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: SEM INDICIADO
VALOR CAUSA:
VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001985-91.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: BENEDITO DOS SANTOS ROSA
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VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001986-76.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: JACKSON GUIMARAES RODRIGUES
VALOR CAUSA:
VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001987-61.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: CLEBER DA SILVA MARTINS
VALOR CAUSA:

OF

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001988-46.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: RAIMUNDO DA SILVA BARRIGA
VALOR CAUSA:

IC
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VALOR CAUSA:

ÇÃ

O

VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001990-16.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: JOSE ALDENIR DE ALMEIDA PANTOJA
VALOR CAUSA:

CA

VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001991-98.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: DJACI SILVA DE AZEVEDO e outros
VALOR CAUSA:

LI

VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001992-83.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: GLACIONE LOPES DA SILVA
VALOR CAUSA:

PU
B

VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001993-68.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: RAIMUNDO MARTEL CARDOSO
VALOR CAUSA:
VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001994-53.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: MARCIO ANDRADE DA SILVA
VALOR CAUSA:
VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001995-38.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS e outros
VALOR CAUSA:
VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001996-23.2010.8.03.0002
AÇÃO: MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
PARTE AUTORA: JACILENI SIRIACO LOPES
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VARA: 2A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0001997-08.2010.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: EGINO CORREA PANTOJA
VALOR CAUSA:
VARA: 1A. VARA CRIMINAL
Nº JUSTIÇA: 0039934-86.2009.8.03.0002
AÇÃO: AÇÃO PENAL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PARTE RÉ: RAIMUNDO DA CONCEICAO SILVA NETO
VALOR CAUSA:

OF

_____________________________
WALDEZ PACHECO DA COSTA
Distribuidor(a)

IC
IA
L

PARTE RÉ: RAIMUNDO PEREIRA GONÇALVES
VALOR CAUSA:

_____________________________
ELEUSA DA SILVA MUNIZ
MM Juiz(a) Distribuidor

O

2A. VARA CIVEL

LI

CA

ÇÃ

Nº do processo: 0002062-18.2001.8.03.0002
COBRANCA
Parte Autora: B.B. ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA
Advogado: SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA - 364AP
Parte RÉ: WALTER IBIAPINO DA SILVA
Advogado: OSVALDO SOUZA DE CAMPOS - 368AP
Despacho: Em regra cada processo tem a fase de cumprimento de sentença ou execução, nos mesmos autos. Então seria o caso de
desarquivamento e pedido específico neste sentido nos termos do art. 475-J do CPC, e não a juntada da sentença lá proferida
(4113/2001).
Vejo também que no feito 2062/2001 ainda não houve julgamento, que aparentemente pode ter sido prejudicado pelo término do outro.
Para melhor análise, mormente porque a BB Administradora não falou sobre o prosseguimento deste, ORDENO o desarquivamento
para análise conjunta.
Intimem-se.

PU
B

Nº do processo: 0005019-77.2010.8.03.0001
BUSCA E APREENSÃO
Parte Autora: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
Advogado: JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 1170AP
Parte RÉ: TEREZA MACEDO BIANCHI
Despacho: Complete-se a inicial, para a indicação, em dez dias, do RL da autora para quem o bem deverá ser entregue nesta
Comarca, por ocasião da diligência de busca e apreensão, caso deferida.

Nº do processo: 0008214-04.2009.8.03.0002
ALIMENTOS
Parte Autora: R. L. C. F.
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS - 1111BAP
Representante Legal: D. DA S. C.
Parte RÉ: A. DE A. F.
Advogado: MARLUCIA DE FARIAS BARRIGA - 1479AP
Sentença: Ante o exposto julgo procedente o pedido de alimentos formulado pela autora, para condenar o requerido à prestação de
alimentos definitivos no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo, a contar da citação, que deverão ser pagos
diretamente a RL da autora medinarte recibo, até o dia 30 de cada mês. Via de conseqüência, extingo o processo, com a resolução do
mérito, na forma do art. 269, I, do CPC.
Isento de custas e honorários advocatícios, vez que concedo também ao requerido os benefícios da gratuidade de justiça.
Certificado o transito em julgado, intime-se para o cumprimento da sentença (art. 475-J do CPC).
P.I.
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Nº do processo: 0002719-13.2008.8.03.0002
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
Parte Autora: ANTONIO ARAUJO JUNIOR - ME
Advogado: FERNANDO ANTONIO DE FARIAS AIRES - 432AAP
Parte RÉ: GRUPO SANAVE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E LOGISTÍCOS LTDA
Advogado: MARCELO PORPINO NUNES - 409AP
Decisão: Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebo os recursos de apelação (f. 109/116, da requerida;
f. 129/123, da autora), sendo que: 1) o da autora em seu duplo efeito e; 2) o da requerida somente no efeito devolutivo quanto a parte
em que na sentença se decidiu sobre o pedido de tutela antecipada, e no duplo efeito quanto as demais matérias abordadas naquele
decisum.

OF

Quanto ao pedido de f. 105/106, tenho como inadmissível que os efeitos da antecipação da tutela concedida na sentença tenham que
aguardar o trânsito em julgado, cujo deferimento representaria uma verdadeira afronta ao próprio instituto, que constitui tutela satisfativa
cuja natureza jurídica é de providência mandamental imediata, que visa entregar desde logo ao autor, ainda que parcialmente, a própria
pretensão deduzida em juízo ou os seus efeitos. Assim, procede o pedido de f. 118, no sentido de ser permitido a autora o
levantamento imediato da quantia depositada em juízo pela requerida à f. 108, que limitou-se a cumprir a determinação contida na
sentença. Deste modo, autorizo o levantamento daquela importância pela autora, mediante a expedição de Alvará.
Às partes apeladas para, querendo, oferecerem as respectivas contra-razões dos recursos, no prazo de 15 (quinze) dias. Com ou sem
a vida delas, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
Intimem-se.

ÇÃ

O

Nº do processo: 0005603-78.2009.8.03.0002
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Parte Autora: K. C. M. C.
Advogado: ANA MARGARIDA MARQUES FASCIO - 1017AAP
Parte Autora: K. F. M. C.
Advogado: ANA MARGARIDA MARQUES FASCIO - 1017AAP
Parte RÉ: C. V. C.
Advogado: MARLUCIA DE FARIAS BARRIGA - 1479AP
Despacho: Defiro o levantamento da quantia depositada à f. 44. Expeça-se Alvará.

CA

À Contadoria, para a juntada da planilha das parcelas cobradas e das vencidas após o ajuizamento da execução, deduzindo o valor
depositado.
Desentranhar a petição de f. 46/49, devolvendo à autora, vez que aquela execução, que advirto que deverá ser desde logo corrigida,
deverá ser ajuizada e correr em processo distinto e pelo rito da execução por quantia certa.
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Nº do processo: 0008298-05.2009.8.03.0002
MONITORIA
Parte Autora: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA
Advogado: LUCIVALDO DA SILVA COSTA - 735AP
Parte RÉ: MUNICIPIO DE SANTANA
Advogado: RIVALDO VALENTE FREIRE - 992AAP
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 16/04/2010 às 10:00

3A. VARA CIVEL

Nº do processo: 0001134-28.2005.8.03.0002
BUSCA E APREENSAO DE BENS
Parte Autora: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: CARLA SIQUEIRA BARBOSA - 6686PA
Parte RÉ: BENEDITO DA SILVA VASCONCELOS
Sentença: Vistos, etc.
Apesar de devidamente intimado para promover os atos que lhe competia, deixou a parte autora transcorrer in albis o prazo concedido.
Assim, diante do contido nos autos, com fundamento no art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente
feito, sem julgamento do mérito.
Sem custas e honorários.
Arquive-se.
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Nº do processo: 0001714-58.2005.8.03.0002
INVENTARIO
Parte Autora: D. C. B.
Advogado: ADEMIR DE MELO VASCONCELOS - 901AP
Parte RÉ: E. DE R. V. DA R.
Herdeiro: E. B. DA R.
Herdeiro: E. B. R.
Herdeiro: E. R. DA R.
Herdeiro: E. R. DA R.
Herdeiro: E. R. DA R.
Herdeiro: H. DA R. G.
Herdeiro: R. R. DA R.
Herdeiro: R. V. DA R. F.
Despacho: 1. Defiro o pedido de f. 267 pelo prazo de 30 (trinta) dias.
2. Expeça-se Alvará de Levantamento do depósito de f. 269, com as cautelas de praxe.

CA

ÇÃ

O

Nº do processo: 0000683-03.2005.8.03.0002
OUTRAS ACOES(PROCEDIMENTO ORDINARIO)
Parte Autora: CDSA-COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
Advogado: LORENA GEMAQUE DOS SANTOS - 949AP
Parte RÉ: B.F.FORTSHIP (PA) AGENCIA MARITIMA LTDA
Advogado: WASHINGTON DOS SANTOS CALDAS - 289AP
Parte RÉ: CARLOS MAGNO DE SOUSA CORREA
Advogado: GERONIMO ACACIO DA SILVA - 524AP
Parte RÉ: CARLOS ROBERTO BORGES DE ARAUJO
Advogado: EDWARD SANTOS JUAREZ - 508AP
Parte RÉ: JOSIAS DIAS FONSECA
Advogado: RUBEM FONSECA FLEXA - 9487PA
Parte RÉ: RODOLFO DOS SANTOS JUAREZ
Advogado: EDWARD SANTOS JUAREZ - 508AP
Despacho: Intime-se a parte Ré/B.F. Fortiship para, em cinco dias, manifestar-se sobre a petição de f. 776.

PU
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Nº do processo: 0001887-19.2004.8.03.0002
EXECUCAO
Parte Autora: ROSY MARIA DE MELO MIRANDA
Advogado: HAGEU LOURENCO RODRIGUES - 860AP
Parte RÉ: ESCOLA DE EDUCACAO POPULAR AMOR DIVINO
Rotinas processuais: Nos termos da Portaria n° 001/09- 3ª Vara Cível, art. 1°, VI, primeira parte, e ante o pedido de fls. 122, faço
suspensão dos autos pelo prazo requerido de 60 (sessenta) dias, encaminhando os autos para expedição do necessário para ciência
da referida suspensão.

2A. VARA CRIMINAL

Nº do processo: 0005062-45.2009.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: ARMANDO BERNARDO DA COSTA JUNIOR
Advogado: MAURICIO SILVA PEREIRA - 979AP
Parte RÉ: ELIZALDO MENDES DA SILVA
Sentença: O Representante do Ministério Público, com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial, ofereceu denúncia em
face ARMANDO BERNARDO DA COSTA JÚNIOR, vulgo "capunha" brasileiro, casado, açougueiro, natural de Breves-PA, nascido em
28/04/1986, filho de Armando Bernardo da Costa e de Raimunda Machado Costa, residente na Av. Das Nações,nº 4000,bairro Fonte
Nova, Santana-AP; e de ELIZALDO MENDES DA SILVA, vulgo "curuba" brasileiro, estado civil ignorado, entregador, natural de
Gurupá-PA, nascido em 25/03/1987, filho de Lourenço da Silva Fernandes e de Maria da Conceição da Silva Mendes, residente na Av.
Castro Alves, nº 3314, bairro Fonte Nova, Santana-AP; como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 29, todos do Código
Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:
"(...) que os denunciados acima nominados, desde as 11:00 hs. Do 28 de junho do corrente ano (2009) estavam a ingerir bebidas
alcoólicas, juntamente com outras pessoas, no bar de propriedade da testemunha neste autos, Edna Figueiredo Oliveira Assunção,
quando, por volta das 14:00h. O 1º denunciado, Armando Bernardo, por causa de uma dose de bebida (gengibirra) que lhe fora negada
pela vítima Edvan Xavier Cordeiro, atirou-a uma garrafa e, ato seguinte, pegou um capacete de motociclista batendo-o na cabeça dela,
ocasionando, pois, que a vítima e os dois denunciados se ausentaram do local para retornarem logo após. A vítima de posse de um
revólver e o 1º denunciado com uma faca tipo peixeira, instrumento que lhe fora fornecido pelo 2º denunciado (Elizaldo), consoante
depoimento acostado aos presentes autos. Ato seguinte, a vítima apontou a arma de fogo para o primeiro denunciado, (Bernardo) e
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acionou o gatilho por três ou quatro vezes sem que, entretanto, tenha havido qualquer disparo - ocorrendo o arrebatamento da arma de
sua mãos pela testemunha nestes autos de nome Reginaldo Palheta da Conceição. Noutra ação, quando a vítima correu para do local
sair, eis que, desarmada, pelas costas, sem qualquer chance de defesa, fora atingida por dois golpes de faca desferidos pelo 1º
denunciado. Fato que levou à morte, por choque hemorrágico, decorrente de hemorragia interna aguda, consoante faz prova preliminar
a cópia do atestado de óbito anexa ().É fato que o 1º denunciado deu ensejo à celeuma que culminou com o fatídico - ao que se denota
motivo torpe. De outro lado o 2º denunciado acompanhou o primeiro em toda sua movimentação; e foi a pessoa que forneceu o
instrumento para a consecução do crime, porquanto teve participação efetiva para o desenlace do ato criminoso." (fls. 02/04).
Recebida a denúncia (fl. 41), foram os acusados citados pessoalmente para responder à acusação por escrito (fl. 42/44), nos termos do
art. 406 do Código de Processo Penal.
O acusado ARMANDO BERNARDO DA COSTA JÚNIOR, apresentou sua resposta a acusação por intermédio de advogado particular,
o qual discordou dos termos da denúncia, requereu a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, bem como das que por ele
arroladas, por fim, no mérito espera a absolvição sumária, com fulcro no art. 415, IV Código de Processo Penal, sob a alegação de que
o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude prevista no art. 25 do CPB (fls. 45/46).
O acusado ELIZALDO MENDES DA SILVA, apresentou sua resposta escrita, por meio da Defensoria Pública, que discordou da
denúncia alegando que não concorda com a imputação a si atribuída, requerendo a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia além
de outras diligências (fls. 48/49).
Em seguida, foi determinado o cumprimento de algumas diligências requeridas pelas partes e que fosse designada data para audiência
de instrução e julgamento (fl. 50).
Por ocasião da instrução processual, foram ouvidas três testemunhas, tendo as partes desistido da oitiva das demais (fls. 79/88). Em
seguida interrogaram-se os acusados (fls. 89/94). Tendo em vista o requerimento das partes e levando em consideração o adiantado
da hora os debates orais foram substituídos por memoriais escritos (fl. 79).
Em suas alegações, o Ministério Público, diante da presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, requereu a pronúncia
dos acusados, nos exatos termos da denúncia (fls. 95/97).
Por sua vez, a defesa do acusado, ARMANDO BERNARDO DA COSTA JÚNIOR representada por advogado particular, discorreu,
longamente, sobre o caso alegando que o acusado agiu amparado por uma excludente de ilicitude e afirmando que as qualificadoras
são manifestamente improcedentes e ao final requereu a absolvição sumária com fundamento no art. 414 da Lei Adjetiva Penal e
ainda, alternativamente o afastamento das qualificadoras (fls.136/141).
Já a defesa do acusado, ELIZALDO MENDES DA SILVA, representada por Defensor Público, apenas requereu provar a inocência do
acusado por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri (fl. 142).
Certidão Criminal do acusado juntada às fls.98/100 e 101/103.
É o que tinha de importante a relatar.
D E C I D O.
Visa a presente ação apurar delito de homicidio na forma consumada, o qual está sendo imputado aos acusados.
O pedido formulado nesta ação é que o acusado seja pronunciado, para posterior julgamento pelo júri, sendo, portanto, suficiente que
haja prova da materialidade e indícios de que foi ele o autor do delito (art. 413, CPP), requisitos que passo a analisar.
A materialidade delitiva restou provada pelas provas técnicas acostadas aos autos, as quais nos trazem o laudo de exame de corpo de
delito necroscópico e seu esquema fotográfico (fls. 52/62), realizado no cadáver da vítima EDVAN XAVIER CORDEIRO, atestando
ofensa à sua integridade física em razão de ter sido agredido por um instrumento pérfuro-cortante, que lhe atingiu a região do tórax,
provocando-lhe a morte por choque hemorrágico.
Dessa forma, provada a materialidade do crime, passa-se a aferir os indícios de autoria.
Nesta fase não se trabalha com possibilidades, que são suposições que não se apóiam nas provas dos autos. Possibilidade é simples
conjectura. Para a pronúncia deve-se ter probabilidade de o fato ter acontecido como descrito na denúncia, e probabilidade, ao
contrário da possibilidade, é a condição de o Ministério Público provar sua tese demonstrando, para o julgador, no bojo do processo,
onde estão os elementos que conduzam a sentença de pronúncia.
Propõe-se o órgão acusador provar que o acusado é o autor do crime narrado na vestibular acusatória.

PU
B

Especificamente quanto aos indícios que favorecem o Ministério Público, temos nos autos, não só as declarações do acusado
Armando, mas também os depoimentos das testemunhas Edna e Rosivaldo (fls. 85/88), que afirmaram que ambos os acusados,
tiveram participação ativa no crime, o que afasta, neste momento, a possibilidade de absolvição sumária requerida pela defesa do
primeiro inculpado.
Nesta fase predomina a premissa do in dubio pro societate, e, partindo deste princípio, vislumbro elementos suficientes para a
pronúncia, não tendo como afastá-los neste momento, devendo serem melhor analisadas pelo Colendo Conselho de Sentença.
Reporto-me ainda às qualificadoras contidas na denúncia, deverão ser levadas à apreciação dos senhores jurados, que por ocasião da
realização da Sessão do Tribunal do Júri Popular, decidirão sobre o seu conteúdo, considerando que encontram suporte no acervo
probatório, visto que há versão nos autos de que o delito ocorreu por causa de uma dose de bebida que lhe fora negada pela vítima,
bem como o contexto em que a lesão ocorreu, ou seja no momento em que a vítima já se encontrava desarmada, portanto, sem
chances de defesa.
Cumpre registrar que, nesta fase, a pronúncia deve ser feita em linguagem sóbria e comedida, evitando-se a análise valorativa da
prova que possa influenciar o conselho de sentença.
Assim tem decidido nosso E. Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL PRONÚNCIA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - SUFICIÊNCIA DE PROVA RAZOÁVEL DA
MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA - DECISÃO SINTÉTICA - SEM MAIORES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROVA - 1)
Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, para justificá-la é bastante que o juiz se convença da existência do
crime e de que haja nos autos indícios da autoria - 2) a decisão deve ser concisa, sem se aprofundar em detalhamento e discussão da
prova, a fim de que não influencie o Conselho de Sentença. Acórdão: 2733. Relator: Des. MÁRIO GURTYEV.
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ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de o Conselho de Sentença decidir com justiça como lhe parecer mais acertado, com base no art.
413 do CPP, PRONUNCIO os acusados ARMANDO BERNARDO DA COSTA JÚNIOR e ELIZALDO MENDES DA SILVA, ambos já
devidamente qualificado nos autos, como incursos nos termos do arts. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal,c/c art. 29, do mesmo
diploma legal.

IC
IA
L

Presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, considerando que as condutas imputadas aos acusados e o iter criminis
percorrido revelam tratar-se de pessoas de índoles violentas e perigosas para conviver em sociedade, mantenho a prisão dos mesmo
visando a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
Não bastassem tais argumentos, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de que o conceito de ordem pública também está inserido
na necessidade de preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, uma vez que crimes desta natureza geram intranqüilidade na
comunidade.
Neste sentido:

Recomende-se os acusados na prisão onde se encontram.
Publique-se. Intimem-se.

OF

"O conceito de ordem pública não está adstrito apenas na prevenção da prática de fatos criminosos, mas também de acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça" (HC n. 2003.026971-1, de Mafra, rel. Des. Solon D'Eça Neves - TJSC).

CA

ÇÃ

O

Nº do processo: 0007313-36.2009.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: ANTONIO DO SOCORRO MONTEIRO BRANDAO
Sentença: O Representante do Ministério Público, com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial, ofereceu denúncia em
face ANTONIO DO SOCORRO MONTEIRO BRANDÃO, vulgo "Fino", brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural de Macapá-AP,
nascido em 14/08/1982, filho de Maria Monteiro Brandão e de Antônio Sena Viana Brandão, residente na Av. 07 de Setembro, 602,
bairro Comercial, Santana-AP; como incurso no artigo 121 , § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:
'... que no dia 21 de setembro de 2009, por volta das 00: 30h da madrugada, em terreno baldio, na Avenida Sete de Setembro, neste
município, o denunciado com manifesto animus necandi, desferiu terçadadas contra a vítima MAURO NASCIMENTO DE SOUZA, que
devido a gravidade dos ferimentos provocaram sua morte por insuficiência respiratória, edema agudo de pulmão e aspiração de
sangue, conforme certidão de óbito de f. 09 .
Pelo que se depreende dos autos, o motivo do crime foi a vingança, pois segundo informações do denunciado a vítima lhe havia
subtraído alguns objetos dias antes do crime, o que caracteriza o motivo torpe.
Consta ainda que o denunciado agiu de surpresa impossibilitando a vítima de qualquer ato defensivo. Portando, utilizou-se de recurso
que dificultou a defesa da vítima, até porque estava embriagada. " (fls. 02/03).

PU
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Recebida a denúncia (fl. 32), foi o acusado citado pessoalmente para responder à acusação por escrito (fl. 35/35 - verso), nos termos
do art. 406 do Código de Processo Penal.
Por meio da Defensoria Pública, o acusado apresentou a referida defesa, tendo em seu bojo requerido diligências, além de ter
protestado pelo rol das testemunhas apresentadas pela acusação (fls. 38/39).
Em seguida foi determinado o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento (fl. 40).
Por ocasião da instrução processual, foram ouvidas três (3) testemunhas (fls. 48/52), ocorrendo a desistência das demais (fl. 47). Por
último, foi o acusado interrogado, na presença de seu defensor que lhe acompanhou em toda a audiência (fls. 53/54).
Em razão da ausência nos autos do laudo de exame de corpo delito, foi determinada a sua requisição, ocorrendo a sua juntada às fls.
58/69, e , ainda, que as alegações finais fossem apresentadas por memoriais (f. 47).
Em seu arrazoado, o Ministério Público, diante da presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, requereu a pronúncia do
acusado, nos exatos termos da denúncia (fl. 71/73).
Por sua vez, a defesa do acusado, requereu que a decisão do caso seja decidido em plenário pelo Conselho de Sentença (fls. 74/75).
Certidão Criminal do acusado juntada às fls.33/34.
É o que tinha de importante a relatar.
D E C I D O.
Versa a presente ação para apurar um delito praticado contra a vida humana, consumado, duplamente qualificados (motivo torpe e por
ter se utilizado de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), o qual está sendo imputado ao acusado.
Oportuno é observar que o pedido formulado nesta ação é que o acusado seja pronunciado, para posterior julgamento pelo júri, sendo,
portanto, suficiente que haja prova da materialidade e indícios de que foi ele o autor do delito (art. 413, CPP), requisitos que passo a
analisar.
A materialidade delitiva restou provada pela declaração de óbito (fl. 13) e provas técnicas acostadas aos autos (fls. 58/69) as quais nos
trazem o laudo de exame de corpo de delito necroscópico, realizado no cadáver da vítima Mauro Nascimento de Souza, atestando
ofensa à sua integridade física em razão de ter sido agredido por um instrumento corto-contudente que lhe causou insuficiência
respiratória.
Dessa forma, provada a materialidade do crime, passa-se a aferir os indícios de autoria.
Nesta fase não se trabalha com possibilidades, que são suposições que não se apóiam nas provas dos autos. Possibilidade é simples
conjectura. Para a pronúncia deve-se ter probabilidade de o fato ter acontecido como descrito na denúncia, e probabilidade, ao
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contrário da possibilidade, é a condição de o Ministério Público provar sua tese demonstrando, para o julgador, no bojo do processo,
onde estão os elementos que conduzam a sentença de pronúncia.
Propõe-se o órgão acusador provar que o acusado é o autor do crime narrado na vestibular acusatória.
Especificamente quanto aos indícios que favorecem o Ministério Público, temos nos autos, não só as declarações do réu, mas também
as informações prestadas pelas testemunhas constantes às fls. 48/54.
Nesta fase predomina a premissa do in dubio pro societate, e, partindo deste princípio, vislumbro elementos suficientes para a
pronúncia, não tendo como afastá-los neste momento, devendo serem melhor analisadas pelo Colendo Conselho de Sentença.
Reporto-me ainda às qualificadoras contidas na denúncia, deverão ser levadas à apreciação dos senhores jurados, que por ocasião da
realização da Sessão do Tribunal do Júri Popular, decidirão sobre o seu conteúdo, considerando que encontram suporte no acervo
probatório, visto que há prova oral que confirma que o ato imputado ao acusado decorreu deste ter sido vítima de roubo do falecido.
Ademais, como bem asseverou o Ministério Público em suas razões finais, o ofendido na ocasião dos fatos estava embriagado e
desarmado.
Cumpre registrar que, nesta fase, a pronúncia deve ser feita em linguagem sóbria e comedida, evitando-se a análise valorativa da
prova que possa influenciar o conselho de sentença.
Assim tem decidido nosso E. Tribunal de Justiça:

OF

PROCESSUAL PENAL PRONÚNCIA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - SUFICIÊNCIA DE PROVA RAZOÁVEL DA
MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA - DECISÃO SINTÉTICA - SEM MAIORES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROVA - 1)
Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, para justificá-la é bastante que o juiz se convença da existência do
crime e de que haja nos autos indícios da autoria - 2) a decisão deve ser concisa, sem se aprofundar em detalhamento e discussão da
prova, a fim de que não influencie o Conselho de Sentença. Acórdão: 2733. Relator: Des. MÁRIO GURTYEV.

O

ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de o Conselho de Sentença decidir com justiça como lhe parecer mais acertado, com base no art.
413 do CPP, pronuncio ANTONIO DO SOCORRO MONTEIRO BRANDÃO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nos
termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

ÇÃ

Embora seja tecnicamente primário e tenha endereço fixo nesta comarca, os motivos ensejadores da prisão preventiva encontram-se
presentes, considerando que a conduta imputada ao acusado revela ser ele pessoa de índole violenta e perigosa para conviver em
sociedade, mais ainda quando se verifica a quantidade de golpes de terçado que o mesmo desferiu contra a vítima que, ao que parece,
estava sem possibilidade de defesa, eis que embriagada. Por isso, mantenho a sua prisão visando a garantia da ordem pública.

Neste sentido:

CA

Não bastassem tais argumentos, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de que o conceito de ordem pública também está inserido
na necessidade de preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, uma vez que crimes desta natureza geram intranqüilidade na
comunidade.

"O conceito de ordem pública não está adstrito apenas na prevenção da prática de fatos criminosos, mas também de acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça" (HC n. 2003.026971-1, de Mafra, rel. Des. Solon D'Eça Neves - TJSC).

LI

Recomende-se o acusado na prisão.
Publique-se. Intimem-se.

PU
B

Nº do processo: 0016463-46.2006.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: MICHEL NUNES FARIAS
Advogado: ROBERTO MONTEIRO DE SOUZA - 812AP
Parte RÉ: PABLO WILLIAN BENJAMIM CARDOSO
Advogado: JOSE HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - 1065AP
Decisão: Reeducando: PABLO WILLIAM BENJAMIM CARDOSO
Vistos etc.

Tendo em vista o conteúdo da certidão de fls. 125, a qual informa que o apenado PABLO WILLIAN BENJAMIM CARDOSO cumpriu
integralmente a pena que lhe fora irrogada (fls. 94/99), e, ainda, em face do parecer ministerial de fl. 125 - verso e demais documentos
constantes destes autos e dos autos de execução 4877/2008, em apenso, que comprovam o pagamento da pena de multa (fl. 11 e 14),
declaro extinta as suas penas em face de seu integral cumprimento.
Após o trânsito em julgado e comunicações de praxe, arquivem-se os presentes autos com as cautelas necessárias.
Ciência do Ministério Público.
Intimem-se.

Nº do processo: 0005050-31.2009.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
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Parte RÉ: JOSÉ RONALDO LOBATO MIRANDA
Sentença: Vistos etc.

OF

Nº do processo: 0003961-70.2009.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: FRANCISCO JOSE WENE ALEXANDRE DE SOUZA
Sentença: Vistos etc.

IC
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As infrações do art. 147, CP e da Contravenção-Penal do art. 21 são consideradas de ação penal pública condicionada à
representação, ou seja, para que tenha o Ministério Público legitimidade para propor a ação penal correspondente, mister se faz
necessário a representação da vítima como condição de procedibilidade.
Ocorre que, na audiência de fl.27, a vítima manifestou o desejo de não representar contra o seu ofensor e o Ministério Público, por
cautela, requereu que se aguardasse o prazo decadencial.
Todavia, conforme bem observado pelo representante do Ministério Público em seu parecer de fl. 31, verifico que não há mais tempo
hábil para referida representação, eis que os fatos se deram no dia 13 de junho de 2009, portanto, há mais de 06 (seis) meses (art. 38,
CPP), incidendo assim, os efeitos da decadência.
Desta forma, declaro a extinção de punibilidade do acusado JOSÉ RONALDO LOBATO MIRANDA, com esteio no artigo 107, IV, do
Código Penal.
Publique-se.
Intimem-se.

ÇÃ

O

O delito de injúria (art. 140, CP) é considerado de ação penal privada, ou seja, deve o ofendido oferecer a queixa-crime para o trâmite
da ação penal correspondente. Ademais, infração penal referente ao art. 65 da LCP (Pertubação da Tranquilidade) está absolvida pelo
delito de injúria, eis que ocoreu no mesmo contexto fático.
Todavia, verifico que não há mais tempo hábil para o oferecimento da queixa-crime, eis que os fatos
ocorreram no dia 05 de novembro de 2008, portanto, há mais de 06 (seis) meses (art. 38, CPP), incidendo assim, os efeitos da
decadência.
Desta forma, declaro a extinção de punibilidade do acusado FRANCISCO JOSÉ WENE ALEXANDRE DE SOUZA, com esteio no artigo
107, IV, do Código Penal.
Publique-se.
Intimem-se.

CA

Nº do processo: 0020729-76.2006.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: GENIVALDO DUARTE CARDOSO
Sentença: Vistos etc.
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Tendo em vista o conteúdo da certidão virtual da secretaria que informa que "... após consulta minunciosa na rotina nº 261/2007,
constatei que o acusado GENIVALDO DUARTE CARDOSO, cumpriu integralmente as medidas impostas a ele por este Juízo(...)". Na
forma do § 5°, do art. 89, da Lei n. 9.099/95, declaro extinta a punibilidade do infrator acima referido em face de seu integral
cumprimento e, de conseqüência, determino o arquivamento dos presentes autos, após as formalidades de praxe, inclusive
observando-se que se existir eventual depósito feito a título de fiança, o valor deverá ser devolvido mediante alvará de levantamento.
Junte-se cópia desta decisão nos autos de acompanhamento das medidas, que deverão também ser arquivados.
Ciência do Ministério Público.
Intimem-se.

Nº do processo: 0005150-54.2007.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: JÚLIO FREITAS GUEDES
Parte RÉ: VALDELER CARDOSO NASCIMENTO
Advogado: DANIELLA PEREIRA NASCIMENTO - 1079AP
Sentença: Vistos etc.
Tendo em vista o conteúdo da certidão virtual da secretaria que informa que "(...) o reeducando JÚLIO FREITAS GUEDES cumpriu
integralmente com a pena dos autos do sursis processual em apenso", na forma do § 5°, do art. 89, da Lei n. 9.099/95, declaro extinta
a punibilidade do infrator JÚLIO FREITAS GUEDES em face de seu integral cumprimento e, de conseqüência, determino o
arquivamento dos presentes autos, após as formalidades de praxe.
Junte-se cópia desta decisão nos autos de acompanhamento das medidas, que deverão também ser arquivados.
Ciência do Ministério Público.
Intimem-se.

Nº do processo: 0005140-39.2009.8.03.0002
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AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: DILAMAR PEDRADA PANTOJA
Sentença: Vistos etc.

OF

Nº do processo: 0000840-97.2010.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: JOSIEL SILVA DE SOUZA
Decisão: Vistos etc.

IC
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As infrações penais imputadas ao denunciado ( ameaça, art. 147, CP e vias de fato, art. 21, LCP) são consideradas de ação penal
pública condicionada à representação, ou seja, para que tenha o Ministério Público legitimidade para propor a ação penal
correspondente, necessário se faz a representação da vítima como condição de procedibilidade.
Ocorre que, na audiência de fl. 32, a vítima manifestou o desejo de aguardar o prazo decadencial para melhor pensar se representará,
ou não, contra o seu ofensor.
Todavia, verifico que não há mais tempo hábil para referida representação, eis que da data dos fatos ( 24/12/2008 - fl. 07) já se
passaram mais de 06 (seis) meses (art. 38, CPP), incidendo assim, os efeitos da decadência.
Desta forma, declaro a extinção de punibilidade do acusado DILAMAR PEDRADA PANTOJA, com esteio no artigo 107, IV, do Código
Penal.
Publique-se.
Intimem-se.

ÇÃ

O

Ao compulsar os presentes autos, verifico que o denunciado JOSIEL SILVA DE SOUZA foi denunciado pela representante do
Ministério Público em razão do mesmo ter tentado furtar uma cueca da marca Tec (termo de exibição e apreensão de fl. 17), conforme
relatado na inicial de fls. 02/04.
Em seu depoimento junto à autoridade policial (fl. 10), o denunciado confessou a pratica da subtração, alegando que seu ato foi para se
apresentar com uma cueca nova no local onde deveria se submeter a um determinado exame médico, eis que estava com vergonha
daquela que possuía.
Sua certidão criminal foi juntada à fl. 31/32, onde verifica-se que apesar de possuir 34 anos de idade, esse é o primeiro evento de seu
envolvimento com delito pelo qual foi denunciado.
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CA

Pois bem.
Ao analisar o grau de ofensividade do bem jurídico, verifico que foi mínima a sua ocorrência, pois de acordo com o Supremo Tribunal
Federal o princípio da insignificância qualifica-se como fator de descaracterização material da tipicidade penal e que, para sua
incidência, deve ser observada a presença de certos vetores, tais como: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de
periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Assim, verifico, a priori, que os parâmetros estabelecidos acima se amoldam nos fatos em apuração, o que faz com que falte justa
causa para o oferecimento da denúncia, considerando que, muito embora formalmente tenha havido uma tentativa de crime de furto,
verifico que na sua dimensão material isso não ocorreu, dada a ínfima agressividade ao bem jurídico tutelado, que foi recuperado e que
pertencia a uma loja comercial deste município, e, ainda, levando em consideração a miserabilidade evidente do agente e seu primeiro
envolvimento em fatos dessa natureza. Portanto trata-se, na espécie, de fato atípico à luz do princípio da bagatela
Assim sendo, com fundamento no art. 495, III,do Código de Processo Penal, rejeito a denúncia oferecida em face de JOSIEL SILVA DE
SOUZA, já qualificado nos autos, por falta de justa causa, e determino, após o trânsito em julgado desta decisão, o arquivamento dos
presentes autos.
Ciência ao Ministério Público.

Nº do processo: 0005278-40.2008.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: ADRIANO DIAS CARVALHO
Advogado: ORLANDO SOUTO VASCONCELOS - 1330AP
Sentença: O Representante do Ministério Público, com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial, ofereceu denúncia em
face ADRIANO DIAS CARVALHO, brasileiro, solteiro, estivador, natural de Santana-AP, nascido em 17/06/1987, filho de Alcides
Pinheiro dos Santos e de Olgarina Ferreira Dias, residente na Av. José Cesar Braga, 192, bairro Novo Horizonte, como incurso no
artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:
'(...) que no dia 24 de agosto de 2008, por volta de 6h, no interior da residência da vítima, localizada na Rua Machado de Assis, nº 324,
na Área Comercial, neste município, o denunciado, com intenso dolo de matar, munido de arma branca, tipo faca, deferiu golpes na
vítima ALEX ROGÉRIO CONCEIÇÃO DA SILVA, causando-lhe a morte.
Segundo consta do caderno inquisitorial, houve uma discussão entre o acusado e a vítima, supostamente em decorrência do
relacionamento amoroso existente entre eles.
Diz a apostila que o acusado, durante a discussão, ao ser agarrado pela vítima, pegou uma faca, tipo de mesa, aço inox, de cabo azul
escuro, e desferiu golpes no abdômen e pescoço da vítima, causando-lhe a morte. Após o fato, o acusado evadiu-se do local do
crime.(...)" (fls. 02/03).
Recebida a denúncia (fl. 37), foi o acusado citado pessoalmente para responder à acusação por escrito (fls. 40/40-v), nos termos do art.
406 do Código de Processo Penal.
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O acusado apresentou sua resposta à acusação por intermédio de advogado particular, que discordou da denúncia alegando que a
mesma encontra-se repleta de equívocos e por fim arrolou 05 (cinco) testemunhas (fl. 44).
Por ocasião da instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas, tendo as partes desistido da oitiva das demais (fls. 66/71). Em
seguida interrogou-se o acusado (fls. 72/75).
Em seu arrazoado, o Ministério Público, diante da presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, requereu a pronúncia do
acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 87/90).
Por sua vez, a defesa do acusado, representada por procurador constituído, requereu a impronúncia do acusado/absolvição, alegando
que não há indícios suficientes para sustentar uma condenação (fls. 98/105).
Certidão Criminal do acusado juntada às fls.107/108.
É o que tinha de importante a relatar.
D E C I D O.
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Preliminarmente, cumpre registrar que o juiz que instruiu o presente processo foi promovido para juiz titular da Comarca de Entrância
Final, nos termos do art. 485 da Resolução 03/2006 do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Dessa forma, à luz do art. 399, §2º, do
CPP c/c art. 132 do CPC, houve um fato que autoriza ao juiz que instruiu o processo em afastar-se do processo, sem sentenciar, o que
torna o juiz titular desta Vara como competente para sentenciar o processo, o que faço nessa condição.
Assim, feita essa breve consideração, passo a análise do caso.
Visa a presente ação apurar delito de homicidio na forma consumada, o qual está sendo imputado ao acusado.
O pedido formulado nesta ação é que o acusado seja pronunciado, para posterior julgamento pelo júri, sendo, portanto, suficiente que
haja prova da materialidade e indícios de que foi ele o autor do delito (art. 413, CPP), requisitos que passo a analisar.
A materialidade delitiva restou provada pelas provas técnicas acostadas aos autos, as quais nos trazem o laudo de exame de corpo de
delito necroscópico e seu esquema fotográfico (fls. 51/61), realizado no cadáver da vítima ALEX ROGÉRIO CONCEIÇÃO DA SILVA,
atestando ofensa à sua integridade física em razão de ter sido agredido por um instrumento pérfuro cortante, que lhe atingiu a região do
coração, provocando-lhe a morte devido a ferida perfuro incisa no coração.
Dessa forma, provada a materialidade do crime, passa-se a aferir os indícios de autoria.
Nesta fase não se trabalha com possibilidades, que são suposições que não se apóiam nas provas dos autos. Possibilidade é simples
conjectura. Para a pronúncia deve-se ter probabilidade de o fato ter acontecido como descrito na denúncia, e probabilidade, ao
contrário da possibilidade, é a condição de o Ministério Público provar sua tese demonstrando, para o julgador, no bojo do processo,
onde estão os elementos que conduzam a sentença de pronúncia.
Propõe-se o órgão acusador provar que o acusado é o autor do crime narrado na vestibular acusatória.

CA

Especificamente quanto aos indícios que favorecem o Ministério Público, temos nos autos, não só as declarações do próprio acusado
ADRIANO que confessou ter sido o responsável pela lesão sofrida pela vítima ( muito embora tenha alegado para isso legítima defesa),
mas também o depoimento da testemunha Angela Maria (fls. 67/69) que afirmou haver presenciado a luta travada entre vítima e
acusado, e este ter "tu pensa que sou otário, e faço e te matar mesmo"(fl. 68) e, ainda, pela testemunha Maicon, que declarou não
haver presenciado os fatos, mas teve conhecimento, por intermédio da testemunha Angela, de que Adriano foi o autor do delito, fls.
70/71.

LI

Nesta fase predomina a premissa do in dubio pro societate, e, partindo deste princípio, vislumbro elementos suficientes para a
pronúncia, não tendo como afastá-los neste momento, devendo serem melhor analisadas pelo Colendo Conselho de Sentença.

PU
B

Reporto-me ainda à qualificadora contidas na denúncia, deverá ser levada à apreciação dos senhores jurados, que por ocasião da
realização da Sessão do Tribunal do Júri Popular, decidirão sobre o seu conteúdo, considerando que encontram suporte no acervo
probatório, visto que há versão nos autos de que o delito ocorreu por causa de uma simples discussão entre acusado e vítima, em
razão de divergências acerca de possível relação amorosa existente entre ambos.
Cumpre registrar que, nesta fase, a pronúncia deve ser feita em linguagem sóbria e comedida, evitando-se a análise valorativa da
prova que possa influenciar o conselho de sentença
Assim tem decidido nosso E. Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL PRONÚNCIA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - SUFICIÊNCIA DE PROVA RAZOÁVEL DA
MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA - DECISÃO SINTÉTICA - SEM MAIORES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROVA - 1)
Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, para justificá-la é bastante que o juiz se convença da existência do
crime e de que haja nos autos indícios da autoria - 2) a decisão deve ser concisa, sem se aprofundar em detalhamento e discussão da
prova, a fim de que não influencie o Conselho de Sentença. Acórdão: 2733. Relator: Des. MÁRIO GURTYEV.
ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de o Conselho de Sentença decidir com justiça como lhe parecer mais acertado, com base no art.
413 do CPP, pronuncio o acusado ADRIANO DIAS CARVALHO já devidamente qualificado nos autos, como incursos nos termos do
arts. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, em decorrência do fato que teve como vítima fatal a pessoa de Alex Rogério Conceição da
Silva.
Não estando presentes, neste momento,os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretar a prisão do pronunciado.
Publique-se.
Intimem-se.

Nº do processo: 0005941-86.2008.8.03.0002
___________________________ Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ___________________________ 102

Amapá - Macapá, 5 de Abril de 2010 | Diário da Justiça Nº 58/2010

IC
IA
L

AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: ROBERTO PELAES MARREIROS
Advogado: RONILSON BARRIGA MARQUES - 1322AP
Sentença: O Representante do Ministério Público, com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial, ofereceu denúncia em
face ROBERTO PELAES MARREIROS, brasileiro, solteiro, chefe de cozinha, natural de Macapá-AP, nascido em 08/05/1974, filho de
Francisco de Carvalho Marreiros e de Maria Zelita Pelaes Marreiros, residente no ramal do Goiabal, s/n, Macapa-AP; como incurso no
artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, pela prática do seguinte fato delituoso:
"(...) que no dia 04 de agosto de 2008, por volta das 8h, o denunciado, de posse de arma branca, tipo faca, tentou contra a vida da
vítima Queila Carvalho de Miranda, que não se consumou por circunstâncias alheia à sua vontade (...)
Segundo consta do caderno inquisitorial, que o denunciado, após a afirmação da vítima de que, por questões de compromisso, ele não
poderia permanecer no local, haja vista que ela teria que se ausentar, passou a humilhá-la e agredi-la. Ato contínuo, após um empurrão
na vítima, o denunciado apoderando-se de uma faca, passou a ameaçá-la de morte, avançando em sua direção, momento em que ela
correu e refugiou-se na casa da vizinha.
Consta ainda que após a ocorrência do referido fato, o denunciado efetuou vários telefonemas para vítima, todos em caráter
ameaçador." (fls. 02/03) .
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Recebida a denúncia (fl. 23), foi o acusado citado pessoalmente para responder à acusação por escrito (fl. 25/25v), nos termos do art.
406 do Código de Processo Penal.
O acusado apresentou sua resposta escrita, por meio da Defensoria Pública, que discordou da denúncia alegando que, mesmo
reconhecendo o ato ilícito que lhe fora imputado, os fatos não ocorreram como narrado na denúncia, deixando de arrolar testemunhas
sob a alegação de dificuldade de manter contato com o acusado (fl. 28).
Não se tratando, na espécie, de caso de absolvição sumária foi ordenado o prosseguimento do feito (fl. 29).
Em seguida, foi apresentada nova resposta à acusação desta vez por advogado constituído, porém somente ratificou a resposta
apresentada pela Defensoria e juntou procuração e cópias de alguns documentos (fls. 30/33).
Verificando-se que a reapresentação da defesa, por intermédio de advogado constituído não trouxe elementos capazes de modificar a
determinação de fl.29, ordenou-se o prosseguimento do feito com a intimação para a audiência de instrução e julgamento (fl. 34).
Ressalta-se que o advogado constituído pelo acusado requereu desistência dos poderes que lhes fora outorgado (fl.40).
Por ocasião da instrução processual, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, (fls.42/43 e 47/48). Em seguida interrogou-se o
acusado (fls. 49/51).
A requerimento das partes, os debates orais foram substituídos por memoriais (fl. 46).
Em suas alegações, o representante do Ministério Público, enfatiza que o delito por tratar-se de tentativa branca, encontra-se
comprovado pelo depoimento da vítima e da testemunha ocular, e justifica que embora o acusado negue a autoria delitiva, o conjunto
probatório não deixa dúvida quanto a culpabilidade do acusado, restando assim demonstradas autoria e materialidade (fls.52/54)
Por sua vez, a defesa do acusado representada por Defensor Público, discorreu sobre os fatos traçando comparações entre as versões
dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e dos prestados em juízo e ao final requereu a impronúncia do acusado e por
conseguinte a absolvição da imputação que lhe é feita.(fls. 55/57).
Certidão Criminal do acusado juntada às fls.24.
É o que tinha de importante a relatar.
DECIDO
Visa a presente ação apurar delito de homicidio na forma tentada, o qual está sendo imputado ao acusado.
O pedido formulado nesta ação é que o acusado seja pronunciado, para posterior julgamento pelo júri, sendo, portanto, suficiente que
haja prova da materialidade e indícios de que foi ele o autor do delito (art. 413, CPP), requisitos que passo a analisar.
Tendo em vista que a vítima não restou lesionada, incide na espécie a tentativa chamada branca ou incruenta, o que faz com que a
materialidade e autoria sejam demonstradas a partir das provas testemunhais colhidas em juízo.
Pois bem.
Muito embora tenha o representante do Ministério Público se esforçado para demonstrar que o acusado tentou ofender a vida da vítima
destes autos, verifico que isso não ocorreu. Vejamos.
Para que haja o dolo do homicídio é necessário a vontade consciente de eliminar a vida humana (animus necandi).
Ocorre que quanto a isso, temos a negativa do acusado, que assumiu que discutiu e até perseguiu a vítima em via pública, todavia
nega que estivesse portanto uma arma branca.
A ofendida Queila Carvalho de Miranda, por sua vez, informou que conviveu maritalmente com o imputado por cerca de doze anos e
que na ocasião dos fatos, após uma breve discussão, o acusado " desferiu um empurrão na pessoa do declarante e se abaixou para
pegar uma faca que era guardada embaixo da pia da cozinha". Ao observar a conduta do acusado, antes mesmo que ele demonstrasse
qual era a sua real intenção, saiu em disparada para socorrer-se na casa de sua vizinha. Vejamos: "QUE assim que a declarante
observou a atitude do acusado saiu correndo do interior de sua residência e entrou na residência de sua vizinha,dona Rosa; QUE o
acusado a seguiu com uma faca nas mãos e após conversar com a vizinha este resolveu levar a faca de volta para a casa da
declarante".
Prossegue a vítima afirmando que o acusado não fez qualquer gesto que revelasse a intenção de lesioná-la: " QUE o acusado não fez
menção em atingir a vítima", e que "após os fatos narrados na denúncia não houve mais nenhum tipo de ameaça".
Dando sua impressão quanto a atitude de seu ex-companheiro, a vítima afirmou que " acredita que o acusado queria apenas lhe
intimidar, deixando claro que o acusado não teria coragem de ceifar a sua vida".
Ora, pelo longo tempo de convivência que teve com o acusado, a vítima é a melhor pessoa para dizer se o inculpado teria ou não
vontade de lesioná-la, uma vez que a convivência como o mesmo a legitima a isso. Isso fica corroborado quando a mesma afirmou que
depois do episódio, o acusado não voltou mais a importuná-la.
Cumpre registrar que se constata que apesar das divergências, em ponto relevante, entre as declarações prestadas pela vítima e pela
testemunha ROSA MAGNO, não se verificou que isso decorreu de possível ameaça por parte do réu, tampouco de tentativa de
beneficiar o apontado infrator.
Ademais, a testemunha ROSA MAGNO afirmou que jamais presenciou desavença entre o ex-casal e que após a perseguição, ao
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verificar que seu filho estava chorando com aquela situação, entregou a faca ao mesmo, indo embora a seguir. Todavia, essa
testemunha afirma que o acusado "chegou a lançar golpes contra o corpo da vítima, entretanto, não atingiu porque ela defendeu-se
correndo, saindo do raio de ação". Porém, a testemunha declarou que não consegue dizer qual a real intenção do acusado.
Portanto, o que há contra o acusado é o depoimento da testemunha Rosa Magno quando afirma que o mesmo tentou agredir a vítima.
Todavia, de forma nenhuma seu depoimento evidenciou o dolo de matar do denunciado.
Diante do que se apurou no conjunto probatório, verifica-se a fragilidade das provas no sentido de levar a uma decisão de pronuncia.
Não se pode esquecer, ainda, o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe deu a Lei nº 11.690, de
09 de junho de 2008: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas".
Dessa forma, sendo o caso, na espécie, de que os indícios de autoria sejam frágeis deve ocorrer a impronúncia do acusado.
Isso Posto, desacolho a denúncia e IMPRONUNCIO ROBERTO PELAES MARREIROS da imputação a ele atribuída, com fundamento
no art. 414 do Código de Processo Penal.
Com o transito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

OF

Publique-se.
Intimem-se.
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Nº do processo: 0006629-14.2009.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: JESUS ALVES DOS SANTOS
Parte RÉ: MARCIANE SALOMEIA FACANHA
Advogado: CARLOS AUGUSTO M PINGARILHO - 1075AP
Sentença: O Representante do Ministério Público com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial, ofereceu denúncia em
face de JESUS ALVES DOS SANTOS,vulgo "Gica" (1º acusado), brasileiro, convivente, desempregado, natural de Melgaço-PA,
nascido em 31/01/1983, filho de Maria Filomena Alves dos Santos e de Lourival Primavera dos Santos, residente na Av. Rui Barbosa,
n° 406, bairro Hospitalidade, Santana-AP; e MARCIANE SALOMEIA FAÇANHA (2ªacusada), brasileira, convivente, doméstica, natural
de Macapá-AP, nascida em 22/08/1982, filha de Maria Raimunda Saloméia e de Pedro do Carmo Façanha Filho, residente na Av.
Castro Alves, 1944, bairro Central, Santana-AP; ambos como incursos nas penas do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, pela prática dos
seguintes fatos:
'(...)que no dia 30 julho do corrente ano, por volta das 08h30min, na residência localizada na Avenida Castro Alves, Paraíso,
neste município, policiais civis houveram por prender em flagrante delito a segunda denunciada ( Marciane Salomeia Façanha) após
uma notícia crime anônima e breve período de campana, que esta, juntamente com o primeiro denunciado, seu marido, realizavam a
venda e distribuição de substâncias entorpecente nesta Cidade.
(...) que após o recebimento da denuncia anônima dando conta de que a residência dos denunciados era ponto de venda e distribuição
de droga neste município, os policiais para lá se dirigiram, e após aproximadamente meia hora de campana, observaram à distancia a
chegada de um usuário a casa de JESUS, logo em seguida, o consumidor saiu daquela residência e, após andar alguns metros,
encontrou o citado traficante. Conversaram alguns minutos e observou-se o usuário retornando para a casa do JESUS, ao retirar-se da
casa do denunciado o usuário foi abordado pela equipe de policiais civis, que lhe flagraram de posse de 01 papelote de CRACK.
Na oportunidade, os agentes policiais retornaram a residência do denunciado e, ao mesmo momento em que filmavam, se
identificaram para a mulher do JESUS, a denunciada MARCIANE, indagou-a onde estava a droga, e imediatamente a denunciada
entregou diversos papelotes de CRACK e de MACONHA, jogando-as em cima da cama.
Ato contínuo, o traficante JESUS chegou à referida residência informando que a droga lhe pertencia e MARCIANE não tinha nada
haver com a droga encontrada, momento em que os policias deram voz de prisão ao casal e os apresentou à Delegacia Especializada,
onde também foram apreendidos 31 (trinta e um) papelotes de substância entorpecente embalados em sacos plástico na cor branca e
amarradas em linha na cor vermelha, 32(trinta e dois) papelotes de substância entorpecente embalados em sacos plástico na cor
branca e amarrado em linha na cor azul; 01 (uma) porção de substância embalada em saco plástico transparente; diversas sacolas
plásticas; diversos pedaços da mesma sacola; 01(um) recipiente de plástico transparente, sem tampa; 01(uma) balança e R$ 40,00
(quarenta reais), conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fl.14.
Ao que consta a segunda denunciada, possui tanto quanto o primeiro denunciado conhecimento sobre a ilicitude de sua conduta, haja
vista que ao primeiro momento que o usuário ANDRÉ procurou a residência de JESUS, a fim de comprar drogas, ela o atendeu e
informou-lhe que não aceitaria um boné como pagamento da droga, pois segundo ela era uma decisão que competia a JESUS,
oportunidade em que o usuário se dirigiu até o local onde Jesus se encontrava, e após alguns minutos de conversa, retornou junto à
residência onde se encontrava MARCIANE, o que foi observado que esta entregou-lhe algo, que após constatou-se tratar-se de um
papelote de CRACK"(fls.02/05).

Na forma do art. 55 da Lei 11.343/06, foram os denunciados notificados pessoalmente (fls. 50/51) e, em seguida, apresentaram suas
defesas preliminares. A acusada o fez via procurador constituído (fl.52), enquanto que o acusado apresentou sua resposta através da
Defensoria Pública (fls. 61/62), nas quais discordaram genericamente da denúncia, protestaram pela oitiva das testemunhas arroladas
pela acusação e apresentaram testemunha.
Recebida a denúncia (fl. 63/64), foram os acusados citados pessoalmente e intimados para audiência de instrução e julgamento (fls.
91/92).
Durante a audiência de instrução e julgamento foram os acusados interrogados (fls. 96/98 e 99/101); e ouvidas 5 (cinco) testemunhas
(fls. 102/103 e 118/123) havendo apenas a desistência de uma testemunha da defesa (fl. 117).
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Tendo em vista que a renúncia do procurador constituído por MARCIANE foi-lhe nomeada um Defensor Público após assim tê-lo
requerido.
Os debates finais orais foram substituídos por memoriais, sendo que o Órgão Ministerial pugnou pela procedência da denúncia e a
conseqüente condenação dos acusados, por estarem provadas a materialidade e a autoria do delito, esta pelos depoimentos das
testemunhas (fls. 124/127).
Por sua vez, a defesa da acusada, requereu a absolvição da mesma considerando a fragilidade probatória (fls. 128/130).
Pelos mesmos fundamentos acima, a defesa do acusado requereu a sua absolvição (fls. 131/133).
Relatados sucintamente.
D E C I D O.
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Versa a presente ação apurar o delito da prática de tráfico ilícito de drogas mediante concurso de pessoas, os quais estão sendo
imputados aos denunciados.
Quanto à materialidade encontram-se no presente feito o auto de apresentação e apreensão (fl. 19); o exame de constatação realizado
no material apreendido (fl. 21); laudos de exames toxicológicos realizados nos acusados que informam que os mesmos não fizeram uso
de drogas (fls. 69 e 71); laudos de exames de lesão corporal realizados nos imputados, nos quais garantem a preservação da
integridade física dos mesmos (fls.68 e 70); e laudo de exame toxicológico realizado nas substâncias apreendidas (fls. 77/81), no qual
resultou positivo para cocaína (18,7gramas) e para maconha (86,1 gramas).
Portanto, a materialidade delitiva restou perfeitamente comprovada.
Vejamos a autoria:
O acusado Jesus Alves dos Santos afirmou à autoridade policial que estava comercializando droga há dois meses,e assumiu que a
droga apreendia lhe pertencia e que tinha por finalidade sua comercialização (fl.14) Todavia,em juízo,retificou o que dissera perante a
autoridade, negando sua responsabilidade criminal, afirmando que desconhece os motivos que levaram os policiais a encontrarem a
droga em sua residência, muito embora tenha afirmado que nunca tinha visto os policiais que participaram das diligências e
testemunhas. Vejamos seu depoimento em juízo:
'(...)QUE a acusação não verdadeira; QUE não estava se dedicando a comercialização de substância entorpecente; QUE a droga
simplesmente apareceu em sua casa, desconhecendo quem a levou para a sua casa; QUE confessou o crime perante a autoridade
policial por ter acreditado na promessa feita por um dos policiais de que sua esposa seria solta caso assumisse a autoria do delito; QUE
inventou que mentiu ao dizer que havia conseguido a droga após brigar com uma rapaz em bar, isso com o proposito de fazer a esposa
ganhar a liberdade e assim ter ao menos alguém que cuidasse dos filhos; QUE estava cumprindo pena pelo crime de homicídio julgado
pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal, encontrando-se a época em regime aberto; QUE tanto o interrogando quanto sua esposa estavam
ganhando a vida prestando serviços gerais em algumas residências; QUE por serviços gerais, a exemplo de limpeza de quintal e
outros, ganhava cerca de R$ 50 e R$ 80; QUE não sabe porque André de Sousa disse que comprava droga do interrogando há trinta
dias; QUE não sabe porque André disse que a casa do interrogando era um ponto de drogas; QUE Marciane disse que a droga
pertencia ao interrogando por medo de ficar presa; QUE não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; QUE nunca tinha sido
preso pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante e nem os conhecia; QUE não sabe explicar como a droga subitamente
apareceu em sua residência se jamais vira os policiais que o prendeu; (...) QUE nem o interrogando e sua esposa são viciados em
substância entorpecente. Aos esclarecimentos da defesa, respondeu: QUE certa vez uma equipe da polícia foi a sua casa através de
um seus irmãos, tendo em vista que o mesmo deixara de justificar suas atividades para a Vara Criminal onde tramitava processo contra
ele pelo crime de roubo; QUE não sabe se essa equipe policial era composta pelos mesmos agentes que o prendeu; (...)" (fls.96/98).
Por sua vez, a acusada Marciane Salomeia Façanha declarou perante à autoridade policial, a fl.12, que presenciou o momento em que
os policiais encontraram a droga em sua casa, afirmando que a mesma pertencia ao co-acusado, tendo este reconhecido ser o
proprietário das substâncias. Todavia, em juízo, mudou sua versão dos fatos, afirmando que desconhece a quem pertencia a droga,
muito embora tenha reconhecido que a mesma foi encontrada pela polícia atrás do guarda-roupa e colocada em cima da cama.
Vejamos suas informações feitas em juízo:
'(...)QUE a acusação não é verdadeira; QUE não sabe a quem pertencia a droga; QUE disse que a droga pertencia a seu marido
porque ele assumiu ser o proprietário do entorpecente; QUE assim Jesus procedeu porque os policiais disseram que para a
interrogando não ser presa o outro acusado deveria assumir ser o proprietário da droga; QUE a droga foi encontrada pelos policiais
atrás do guarda roupas e colocada em cima da cama; QUE se tratavam de papelotes de droga; QUE não sabia que a droga estava em
sua casa; QUE seu marido estava vivendo de "bico", enquanto a interrogando trabalhava como doméstica e manicure e ainda recebia
os benefícios do bolsa-família; QUE disse a autoridade policial que Jesus vivia de "bico", desconhecendo a razão pela qual ficou
consignado em seu depoimento a afirmação de ele estava desempregado; QUE Jesus não estava vendendo drogas; QUE os mesmos
policiais que a prendeu já haviam estado em sua casa e revirado o imóvel, sem que tivessem encontrado qualquer substância
entorpecente e na ocasião disseram que lá retornariam e que se novamente se encontrassem droga iriam plantar no local; QUE não
conhece André de Sousa; QUE não sabe porque André disse que ofereceu um boné a interrogando como pagamento pela droga; QUE
não sabe porque André disse que ia a casa da interrogando comprar droga e nem porque disse que Jesus era traficante; QUE pouco
parava em casa e não sabia o que acontecia; (...)" (fls.138/140).
A testemunha do povo ANDRÉ DE SOUZA, afirmou, na fase administrativa (fls.09/10),que comprava droga do acusado JESUS há trinta
dias e que,no dia dos fatos, ofereceu um boné a acusada para que esta lhe fornecesse uma "pedra de Crack", sendo que a proposta foi
recusada, pois só JESUS poderia autorizar o "negócio". Dessa forma, procurou o acusado e renovou a proposta, assumindo o
compromisso de pagar pela droga no outro dia, ocasião em que foi autorizado a receber a droga, tendo assim retornado junto à
imputada e recebeu da mesma a substância. Logo após o recebimento da droga, foi abordado pelos policiais que lhe deram voz de
prisão. Contudo, em juízo, negou sua versão dada na delegacia, ao dizer que:
' QUE no dia dos fatos estava sob efeito de substância entorpecente e chegou a discutir com um amigo em um bar; QUE ao sair do bar
foi abordado pelos policiais, tendo sido encontrado em seu poder uma pedra de crack; QUE já foi usuário de drogas, tendo feito uso
dessa substância entorpecente e de pasta de cocaína; QUE os policiais não perguntaram aonde havia comprado a pedra de crack,
limitando-se a colocar o depoente no interior da viatura; QUE quando a viatura estava as proximidades de um canal, foi trazido para o
automóvel o acusado Jesus; QUE nunca tinha visto Jesus e nem Marciane, esta também trazida para a viatura policial; QUE
confrontado com seu depoimento a autoridade policial, alega ter anuído a várias afirmações feitas pela autoridade com o propósito de
ser imediatamente liberado, pois jamais havia se deparado com uma situação daquela; QUE não disse que tentara comprar a droga
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dando o boné como pagamento e nem de que havia tentado penhorar o boné para obter o entorpecente; QUE estava muito drogado e
nem se lembra das perguntas que lhe eram feitas pela autoridade policial; QUE comprou a pedra de crack apreendida em seu poder na
beira da rua da região da área portuária, de uma rapaz cujo nome desconhece e que tem a pele morena e corpo gordo; (...)."
(fls.102/103).
Os policiais civis que participaram da apreensão da droga e da prisão do acusado descreveram, sem contradições, os detalhes de toda
a operação policial feita no dias dos fatos, que culminou com a apreensão da droga e a prisão em flagrante dos acusados. Ressalte-se
que seus depoimentos não deixam dúvida quanto a participação dos acusados, pois presenciaram a acusada comercializando a droga
com o usuário ANDRÉ, assim como foi a pessoa que informou onde estava localizada a droga. Ademais, no dias do fato, o acusado
JESUS teria assumido ser sua a substância ilícita. Vejamos:
'QUE ratifica integralmente seu depoimento prestado às fls. 07/08; QUE afirma que muito embora esteja lotado na Delegacia
especializada de Tóxico e Entorpecente de Macapá, o acusado Jesus já era conhecido no meio policial, mesmo residindo em Santana;
QUE tinham notícias de que o mesmo comercializava droga; QUE no dia dos fatos obtiveram informação havia chegado nesta cidade
uma certa quantidade de droga para Jesus comercializar e em face disto uma equipe policial sob o comando do declarante realizou
uma campana próximo a residência do casal de acusados, onde se constatou a entrada um elemento naquela residência; QUE toda a
diligência policial foi devidamente gravada; QUE ressalta que um elemento compareceu na referida residência e conversou por pouco
tempo com a acusada Marciane e logo saiu e foi conversar com Jesus que estava um pouco mais acima da rua; QUE momentos depois
referida pessoa retornou para a residência e apanhou um objeto que lhe foi entregue por Marciane; QUE esse elemento foi seguido por
alguns policiais e aproximadamente quatro quarteirões de distância da residência foi abordado e junto com o mesmo foi encontrado um
papelote de Crack; QUE posteriormente esse elemento lhe informou que a sua primeira ida a residência foi para trocar um boné por
uma cabeça de crack, porém, Marciane lhe informou que somente assim poderia proceder com a autorização de Jesus, o que foi feito;
QUE em face disto a equipe policial adentrou no interior da residência, onde só se encontrava Marciane e após ter sido esclarecido a
mesma o motivo da entrada dos policiais, esta confirmou a existência de drogas em sua residência, que estavam em cima do guarda
roupas e apanhando colocou a droga em cima da cama, porém esclareceu que aquela droga pertencia a Jesus, tudo isto devidamente
filmado; QUE pelo que se recorda foram apreendidos crack e maconha, sendo que uma parte da droga já estava em pequenas
"cabeças" e uma outra parte em uma porção única; QUE durante a diligencia policial, Jesus compareceu em sua residência e admitiu
que a droga apreendida lhe pertencia, tendo sido dado voz de prisão para ambos; QUE informa a aproximadamente dois anos atrás foi
realizado uma diligencia policial na casa de Jesus que morava em uma ponte, mas o mesmo conseguiu fugir; (). " (depoimento prestado
pelo policial ARI BRAZÃO MORAES JUNIOR, às fls.102/103).
' QUE é policial civil lotado na Delegacia Especializada de Tóxico e Entorpecente e participou da diligencia policial noticiada na
denúncia que resultou na apreensão de drogas e outras mercadorias e dinheiro (fls. 19) e na prisão dos acusados, a qual estava sob o
comando do agente Ari; QUE informa toda a equipe policial abordou o elemento que por duas oportunidades havia comparecido na
residência do casal, junto do qual foi encontrado um papelote de crack; QUE muito embora referida pessoa tenha negado inicialmente
que havia adquirido drogas na mencionada residência o mesmo resolveu confirmar o seu objetivo e informou que na primeira vez que
compareceu na residência foi para trocar o seu boné por um papelote de crack e Marciane lhe informou que somente assim poderia
proceder com a autorização de Jesus; QUE Jesus estava aproximadamente 100 metros da casa e autorizou a troca, por isso o retorno
do elemento a residência; QUE quem entregou o papelote apreendido com o mencionado elemento, acredita-se que foi Marciane, eis
que o patio estava escuro, porém a única pessoa maior de idade e acordada naquela residência era a mesma; QUE esses fatos se
deram no período noturno; QUE em face das informações do mencionado elemento e ainda pelo fato de haver sido encontrado droga
com o mesmo, os policiais resolveram adentrar na residência do casal; QUE após se identificarem como policiais Marciane resolveu
levá-los até o quarto e retirou uma caixa de cima do guarda roupas, onde havia papelotes de crack e maconha e mediante buscas foi
encontrada uma porção única de crack atrás do guarda roupas; QUE durante a diligencia policial o acusado Jesus compareceu na
residência e assumiu a propriedade da droga; (...) " (depoimento prestado pelo policial REGINALDO COSTA DE FRANCA, às
fls.120/121).
As testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram nada sobre os fatos, todavia, uma delas afirmou que já tinha conhecimento
que a mesma estava envolvida com uma pessoa que comercializava drogas. Vejamos:
'QUE não presenciou os fatos narrados na denúncia; QUE Marciane trabalha em sua residência há três anos como diarista
comparecendo dois dias por semana; QUE tinha conhecimento que Marciane vivia com uma pessoa, mas não sabia que era o acusado
Jesus; QUE informa que antes das prisões dos acusados ouviu comentários que Marciane vivia com uma pessoa que comercializava
substâncias entorpecentes e chegou a conversar e sugerir a Marciane que deixasse a referida pessoa e seguisse a sua vida, eis que se
trata de uma pessoa calma e trabalhadora, porém, Marciane apenas ouvia e nada falava; QUE chegou a aconselhar Marciane várias
vezes; QUE tem conhecimento que Marciane possui três filhos; QUE afirma que a prisão de Marciane foi uma surpresa para a
depoente; QUE a testemunha Orivaldo do Nascimento Souza arrolado por Marciane é tio da depoente e reside ao lado de sua casa,
sendo que Marciane também prestava serviços na residência deste e segundo a depoente, Orivaldo também ouviu comentários sobre o
companheiro de Marciane" (depoimento prestado pela testemunha SORAIA SOUSA TRINDADE, à fl.122).
" QUE não presenciou os fatos noticiados na denúncia; QUE conhece a acusada Marciane a aproximadamente três anos, eis que esta
presta serviços de diarista na residência de sua cunhada; QUE por frequentar pouco a mencionada residência afirma que já a viu no
interior da mesma por duas oportunidades; QUE não tinha conhecimento que Marciane era casada com Jesus e nem se a mesma
possui filhos; QUE sua cunhada nunca lhe comentou que suspeitava de Marciane de qualquer motivo. (...)" (depoimento prestado pela
testemunha MARIA LUIZA CORREA DE SOUZA, à fl.123).
Diante das provas testemunhais colhidas nos autos, não há dúvida da participação dos acusados no evento criminoso, pois os policiais
prestaram seus depoimentos de forma coerente na fase policial e em juízo, somado ao fato de que o acusado JESUS nada disse que
comprometesse a idoneidade da versão policial.
Ademais, as declarações dos acusados e da testemunha ANDRÉ prestadas na fase investigativa são harmônicas entre si e corroboram
com tudo o que a polícia declarou em juízo e na delegacia.
Cumpre registrar que junto com a droga foram apreendidos objetos que evidenciam a mercancia de drogas, como, por exemplo, uma
balança e diversos sacos plásticos.
Não há dúvida da participação da acusada, vez que foi a pessoa que informou aos policiais onde a droga se encontrava, além do que
foi vista entregando um objeto ao usuário ANDRÉ, que depois se descobriu ser droga.
Da mesma forma, restou demonstrado ser o acusado JESUS o responsável pela droga, sendo esta destinada ao comércio ilegal.
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Assim, a negativa dos acusados em juízo são declarações que por escopo único tentar escapar de suas responsabilidades penais, não
sendo merecedoras de crédito diante do conjunto probatório.
Da mesma forma, as informações prestadas pela testemunha ANDRÉ para o delegado de polícia devem ser levadas em consideração,
pois confirmam toda a versão dos agentes de polícia, não se podendo dizer que foram criadas da imaginação da mesma. É claro que
como usuário e, portanto, conhecedor das pessoas que comercializam drogas, e que delas dependem para sustentar seu vício,
certamente sofreu pressão para mudar suas declarações. Todavia, seu primeiro depoimento foi dado com riquezas de detalhes e de
acordo com toda dinâmica dos fatos, merecendo ser relevado, agregando-se as provas para corroborar na linha de ponderação que
leva à culpabilidade dos processados.
Observe-se que havia um claro vínculo de natureza psicológica que ligava os acusados de modo a caracterizar a atividade ilícita penal
dos mesmos que agiam em concurso e determinante para a concretização do delito de tráfico de entorpecentes.
Assim sendo, considerando toda a dinâmica dos fatos, e a harmônica das provas, desde a fase investigativa, merecem eles a
reprimenda legal pela pratica do crime de tráfico de drogas.
Não obstante isso, verifico que na espécie, a participação da acusada foi, sem dúvida, de menor importância, pois certamente foi o
acusado que adquiriu a droga e usava a acusada na atividade degradante, que por ser sua companheira acabou por se envolver no
delito. Note-se que o acusado realmente tinha o comando da atividade, considerando que só foi feita a venda ao usuário André depois
que o acusado JESUS autorizou a entrega da droga, conforme demonstrado alhures.
Destarte, estando bem comprovadas a existência e autoria do delito em relação aos acusados, tratando-se de fato ilícito, pois os réus
agiram em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois não tinham autorizações para agir como o fizeram, e ainda, uma
vez que inexistem causas legais ou supra legais de exclusão da ilicitude a serem aplicadas, sendo igualmente, culpável, pois inocorrem
causas de isenção de pena, a condenação é medida impositiva em relação ao delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da lei
11.343/2006.
Por fim, diante das certidões criminais juntadas aos autos, observo que o réu JESUS é reincidente e MARCIANE é primária (fls.
135/139).
ISSO POSTO, julgo procedente a denúncia para condenar os acusados JESUS ALVES DOS SANTOS e MARCIANE SALOMEIA
FAÇANHA, todos já devidamente qualificados, como incurso na conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06 c/c art. 29 do Código
Penal.
Atento às diretrizes norteadoras do artigo 59 do Código Penal,passo a realizar a dosimetria das penas.
Quanto ao réu JESUS ALVES DOS SANTOS:
Culpabilidade dentro da normalidade. Seus antecedentes apesar de maculados, não serão relevados nesta fase, eis que
caracterizadores da reincidência, à luz da certidão criminal juntada nos autos. Nada se apurou que comprometesse a sua conduta
social e a sua personalidade. O motivo do crime é o lucro fácil. As circunstâncias em que o crime ocorreu estão dentro da normalidade.
As conseqüências extrapenais estão dentro da normalidade. Por fim, o comportamento da vítima-coletividade em nada contribuiu para o
comportamento do acusado, que incomodada com a situação, o denunciou de forma anônima.
Assim sendo, aplico-lhe a chamada pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de acordo com o previsto
no art. 59 do CP e atento, principalmente, a natureza, quantidade da droga apreendida com o réu, sua personalidade e sua conduta
social (art. 42 da Lei 11.343/06).
Considerando a presença da atenuante da confissão do acusado na fase policial (art. 65, III, "d", CP) e a agravante da reincidência (art.
61, I e 63 do CP), hei por bem em compensá-las levando em conta a preponderância de ambas (art. 67, CP). Todavia, o réu promoveu
e dirigiu a atividade da acusada, fato esse que caracteriza a agravante prevista no art. 62, I, CP, razão pela qual agravo sua pena de 10
(dez) meses de reclusão e de 83 (oitenta e três dias-multa), passando assim para em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa tornando-a definitiva à míngua de demais circunstâncias atenuantes ou agravantes e/ou
causas de diminuição e de aumento de pena.
Quanto a ré MARCIANE SALOMEIA FAÇANHA:
Culpabilidade dentro da normalidade. Seus antecedentes não se encontram maculados, à luz da certidão criminal juntada nos autos.
Nada se apurou que comprometesse a sua conduta social e a sua personalidade. O motivo do crime é o lucro fácil. As circunstâncias
em que o crime ocorreu estão dentro da normalidade. As conseqüências extrapenais não se evidenciaram. Por fim, o comportamento
da vítima-coletividade em nada contribuiu para o comportamento da acusada.
Assim sendo, aplico-lhe a chamada pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de acordo com o previsto
no art. 59 do CP e atento, principalmente, a natureza, quantidade da droga apreendida com o réu, sua personalidade e sua conduta
social (art. 42 da Lei 11.343/06).
Por fim, considerando ser ré primária, de bons antecedentes, e ainda não ficar provado que o mesmo integra organização criminosa,
nem se dedica às atividades criminosas, à luz do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, reduzo sua pena de 2/3 (dois terços), ou seja, de 3
(três) anos e 4(quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, passando assim para 01 (um) ano e 8 (oito)
meses de reclusão e 167(cento e sessenta e sete) dias-multa. Ademais, por considerar a participação da acusada como de menor
importância, eis que não tinha antes qualquer envolvimento com drogas, vindo a se envolver com a mesma em decorrência do
envolvimento afetivo com o acusado, atenuo sua pena de 1/6 (um sexto), ou seja, de 3 (três) meses e 10 (dez) dias e de 27 (vinte e
sete) dias-multa, passando assim para 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, a qual torno
definitiva à míngua de demais circunstâncias atenuantes ou agravantes e/ou causas de diminuição e de aumento de pena.
Estabeleço o regime inicial para o cumprimento de suas penas o fechado, a teor do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.
Concedo a ré MARCIANE sua liberdade provisória, eis que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial a
ordem pública, diante das circunstâncias judiciais julgadas favoráveis a mesma e tendo em vista como se deu o seu envolvimento no
delito fazem crer que se tratou de envolvimento casual, conforme já arrazoado (art. 59 da Lei 11.343/2006).
Todavia, tal sorte não socorre o réu JESUS, tendo em vista sua reincidência, e ao fato de que possui contato com pessoas que
fornecem drogas, demonstrando tratar-se de pessoa ligada ao tráfico de drogas, que solto certamente colocará em risco a saúde
pública. Dessa forma, a sua permanência em liberdade certamente comprometerá a ordem pública. Assim, presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal, determino a sua recomendação na prisão onde se encontra.
As penas de multas irrogadas aos apenados terão como valor unitário 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(art. 43 da Lei 11.343/2006), as quais deverão ser atualizadas por ocasião de sua execução (art. 49, § 2°, CP) e pagas dentro de 10
(dez) dias após o trânsito em julgado desta decisão (art. 50, CP), sob pena de inscrição em dívida ativa da Fazenda Pública (art. 51,
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CP).
Expeça-se carta de sentença, provisória ou definitiva, a depender do caso, para a Vara das Execuções Penais, nos termos do
Provimento Geral da Corregedoria de Justiça.
Com fundamento no art. 58, § 1º c/c art. 32, § 1º, determino a incineração da droga apreendida, preservando-se a quantidade
necessária, para eventual contraprova.
Em razão de terem sido patrocinados pela Defensoria Pública, deixo de condená-los ao pagamento das custas processuais.
Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o seu nome no rol dos culpados, procedendo as comunicações e anotações
necessárias, inclusive quanto a incineração da parte residual da droga.
Publique-se.
Intimem-se.

OF

Nº do processo: 0018861-63.2006.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: DOMINGOS TAVARES FERREIRA
Defensor: JOSE HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - 1065AP
Sentença: O Representante do Ministério Público com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial ofereceu denúncia em
face de DOMINGOS TAVARES FERREIRA, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Macapá-AP, nascido em 03/08/1958, filho de
Jovita Tavares Ferreira, residente na Av. Edilson José Plado Ribeiro, 481, bairro Novo Buritizal, Macapá-AP; como incurso no artigo
302, parágrafo único, incisos III e IV, da Lei n° 9.503/97, pela suposta prática do seguinte fato delituoso:
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"(...) que no dia 27 de setembro de 2003, por volta das 16:00 horas, o denunciado Domingos Tavares Ferreira conduzindo o veículo
automotor espécie passageiro ônibus, cor predominante verde, placa NEL-0358-AP, de propriedade do Deputado Estadual Edinho
Duarte, trafegava pela Rodovia Juscelino Kubsticheck, via de duplo sentido, em sua mão de direção, no sentido leste/oeste
(Macapá/Santana), quando ao passar por sobre a ponte do Igarapé da Fortaleza, que liga as cidades de Macapá e Santana, sem
atentar para as condições de tráfego reinantes no local, veio a albarroar uma bicicleta, que trafegava na mesma ponte e na mesma
trajetória, conduzida pela vítima Judith Gomes da Silva, de 62 anos de idade."
"() a vítima foi conduzida ao Hospital Estadual de Santana e em seguida ao Hospital de Emergência em Macapá, aonde veio a falecer
no dia 02/10/2004, às 13:30 horas, em razão de politraumatistmo por ação contundente (acidente de trânsito), de acordo com o Laudo
de Exame de Corpo de Delito de fls. 52, instruído com o esquema fotográfico de fls. 53/57."
"(...) após o sinistro o acusado evadiu-se do local dos fatos, deixando de prestar socorro à vítima".
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Cumpre registrar que os presentes autos foram instruídos antes do advento da Lei 11.719/2008.
Recebida a denúncia (fl.102), foi o acusado citado pessoalmente e posteriormente interrogado (fls.106/109).
Sua defesa prévia foi apresentada por procurador constituído, que discordou de forma genérica da denúncia, arrolou duas testemunhas
para oitiva (fl. 110).
Durante a instrução processual foram ouvidas cinco testemunhas, quatro arroladas pela acusação e uma pela defesa (fls. 115, 127,
128, 150 e 159).
Na fase do art. 499 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram (fls.172 e 172-verso).
Foram apresentadas as alegações finais através de memoriais, nos quais o Membro do Parquet pugnou pela absolvição do acusado,
alegando, em síntese, que diante das provas carreadas nos autos, verificou-se que a culpa foi exclusiva da vítima, faltando, destarte, o
elemento normativo implícito no tipo, qual seja a culpa, e na sua ausência o fato é atípico (fls. 174/179)
No mesmo sentido, manifestou-se a defesa ratificando os memoriais apresentados pela acusação, requerendo assim a total
improcedência da denúncia e a consequente absolvição do acusado.
Certidão criminal atualizada do acusado juntada às fls. 196/197.
Relatados sucintamente.
D E C I D O.
Apura-se com a presente ação penal o cometimento de crime de trânsito, consistente na prática de homicídio culposo na direção de
veículo automotor, circunstanciado pela omissão de socorro e em razão da profissão do acusado - Art. 302 do CTN -, cuja prática recai
sobre a pessoa do imputado.
A materialidade delitiva restou comprovada através da certidão de óbito (fl.14); laudo de exame necroscópico (fl. 55) e seu esquema
fotográfico (fls. 56/60); laudo de exame pericial no local do acidente de tráfego indireto (fls.93/95), acompanhado do respectivo
levantamento fotográfico (fls. 96).
Quanto à autoria, observo que o acusado DOMINGOS reconheceu que foi a pessoa que atropelou a vítima, ao declarar:
'() QUE é verdadeira em parte a imputação que lhe é feita; QUE esclarece o interrogando que realmente conduzia um ônibus pela Rod.
JK, mais precisamente em cima da ponte do Igarapé da Fortaleza, tendo ultrapassado cerca de dez metros da ponte, quando atingiu a
bicicleta que a ofendida conduzia; QUE esclarece que o local do impacto no ônibus foi da metade para trás; QUE desenvolvia uma
velocidade aproximada de 30 Km/h; QUE informa que já havia iniciado a ultrapassagem da bicicleta conduzida pela ofendida e quando
já estava com meio ônibus à frente da bicicleta escutou um barulho e ao olhar no retrovisor observou que a bicicleta da ofendida havia
sido atingida pelo ônibus; QUE a ofendida caiu atrás do ônibus; QUE não passou por cima da bicicleta e nem da ofendida; QUE
terminou de passar pela ponte e estacionou logo em seguida; () QUE esclarece que na ponte onde o acidente se deu existem
passagens laterais para bicicletas e pessoas; QUE a ofendida conduzia sua bicicleta na pista de rolamento." (fls. 108/109).
A testemunha JOSÉ JORGE MONTEIRO DA SILVA afirmou que presenciou o momento em que ocorreu o acidente, esclarecendo em
juízo que:
'(...) presenciou o exato momento do acidente; QUE na ocasião estava em frente ao Posto da SEFAZ; QUE o ônibus conduzido pelo
acusado vinha em alta velocidade; QUE o ônibus bateu com a lateral na vítima, que estava em uma bicicleta à margem da ponte do
Igarapé da Fortaleza; QUE não conhece o acusado; QUE era vizinho da vítima a cerca de uma ano e meio; QUE logo adiante o
motorista parou o ônibus e voltou para prestar socorro à vítima; QUE os policiais não deixaram que ele chegasse perto da vítima; QUE
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a vítima ainda foi levada com vida para o hospital; QUE a vítima estava sozinha, e não carregava nenhuma bagagem; QUE a vítima não
trazia nenhum objeto nas mãos; QUE o acusado aparentava estar normal, mas ficou muito nervoso ao ver a vítima caída. (fl. 127).
De sua parte, a testemunha FLORACI PACHECO DIAS informou que também presenciou os fatos e, segunda a mesma, o acidente
ocorreu quando a vítima manobrou de um lado para o outro da ponte, ocasião que houve a colisão. Vejamos suas declarações em
juízo:
"(...) QUE conhecia a vítima, mas não conhecia o motorista do ônibus, ora acusado; QUE por ocasião dos fatos estava atravessando a
ponte do igarapé da Fortaleza e viu o momento em que o ônibus abalroou a vítima; QUE a vítima vinha em uma bicicleta, sozinha, no
início da ponte, em direção a este município; QUE a vítima estava do lado esquerdo e atravessou para o lado direito, momento em que
foi atingida pelo ônibus; QUE antes da batida o motorista do ônibus buzinou, longamente, por duas vezes; QUE pelo que deu para notar
o motorista do ônibus estava em velocidade normal; QUE deu para perceber que a vítima ficou nervosa com a buzina do ônibus; QUE
não viu o motorista tentar prestar socorro a vítima; QUE acredita que o motorista não viu a batida, pois ele só parou o ônibus quando as
pessoas começaram a gritar; QUE o ônibus só parou próximo ao posto de gasolina do outro lado da ponte." (fl. 128).
Perante a autoridade policial FLORACI nada disse quanto à manobra acima referida feita pela vítima, contudo afirmou que no momento
do acidente: "(...) o motorista só fez buzinar, mas nem sequer diminui a velocidade" (fl.49).
A testemunha LUCIDALVA GONÇALVES PEREIRA, assim manifestou-se:
'(...) QUE confirma integralmente o depoimento que prestou na polícia, que estava na frente de sua casa e de lá presenciou o acidente,
que de onde estava pode ver bem o que aconteceu; QUE havia muitos veículos transitando pela ponte; QUE o ônibus entrou em alta
velocidade na ponte, muito próximo ao meio fio; QUE o condutor do ônibus ainda tentou desviar o veículo para a esquerda, mas a roda
traseira do veículo atingiu a bicicleta da vítima, desequilibrando-a e levando-a ao chão." (fl. 150).
Por sua vez, a testemunha RAIMUNDO MAURO DA SILVA BRAGA, que foi um dos policiais que atendeu a ocorrência, nada
esclareceu sobre os fatos, contudo afirmou:
'(...) QUE na época dos fatos encontrava-se de serviço como graduado de trânsito do 4º BPM, quando foi acionado para atender a
ocorrência objeto dos autos; QUE ao comparecer no local se recorda que a vítima já havia sido encaminhada para o hospital; QUE não
se recorda se o ônibus envolvido no acidente se encontrava abandonado no local ou se o motorista deixou o local com o mencionado
coletivo, porém tem certeza de que o acusado não estava no local; QUE se recorda que segundo comentários de populares o acusado
havia se evadido do local sem prestar socorro à vítima; QUE esclarece o depoente que quando atende alguma ocorrência é lavrado um
boletim de ocorrência de trânsito e que é arquivado na companhia de trânsito do 4º BPM, para que as pessoas interessadas solicitem
uma cópia, em cujo boletim, são prestadas todas as informações possíveis a cerca do acidente." (fl. 159).
A testemunha ADOLFO PEREIRA MELO, ex-companheiro da vítima, nada viu sobre o acidente, contudo afirmou em Juízo:
"() QUE o acusado não prestou socorro à ofendida, eis que o coletivo que conduzia foi parado por policiais na frente do Posto policial
existente no Igarapé da Fortaleza" (fl.115).
Pois bem.
Diante das provas colhidas nos autos, verifico que é incontroverso que o acusado era o condutor do veículo de transporte envolvido na
colisão. No presente caso, o foco da questão restringe-se à existência ou inexistência de culpa do réu, para contribuição do evento. E,
nesse ponto, o conjunto probante aponta para a culpabilidade, ao contrário das manifestações das partes quando afirmam que o
acusado não teve responsabilidade penal pelos fatos em apuração. Vejamos.
As testemunhas JOSÉ JORGE MONTEIRO DA SILVA e LUCIDALVA GONÇALVES PEREIRA afirmaram que, na ocasião do acidente,
o acusado conduzia o ônibus em alta velocidade quando atropelou a vítima. Lucidalva afirmou inclusive que o acusado ainda tentou
desviar o veículo, mas a roda traseira do veículo atingiu a vítima.
Perante a autoridade policial a testemunha FLORACI PACHECO DIA asseverou que no evento fatídico o imputado, apesar de ter
buzinado, não diminui a velocidade do seu veículo, o que corrobora com as declarações das testemunhas acima.
Ademais, temos o laudo realizado no local do acidente de tráfego indireto, onde os senhores peritos, após análise do caso, concluíram
que a responsabilidade pelo acidente foi do inculpado:" Com fulcro no exposto e devidamente analisado e considerando os documentos
citados, concluem os peritos que a causa determinante do acidente deu-se por parte do Ônibus de placas NEL 0358 - AP, ao efetuar
manobra de passagem em lugar não permitido".
Ora, o próprio acusado confessou que efetuou a ultrapassagem na ponte, inclusive percebeu que o ônibus que dirigia havia colido com
a vítima.
Muito embora o Ministério Público e a defesa tenham se apoiado nas declarações da testemunha FLORACI PACHECO DIAS, em razão
desta ter afirmado que a vítima teria feita uma manobra com a sua biciclo, vindo por conta disso, ocorrer o acidente, trata-se de uma
declaração isolada nos autos e que, de forma alguma, muda o fato de que o processado tentou ultrapassar em local não permitido.
Ademais, como já afirmado alhures, essa testemunha declarou na fase administrativa que o motorista do ônibus não reduziu a
velocidade, mesmo percebendo a presença na pista da vítima. Por fim, friso que na seara penal inexiste compensação de culpas.
Certo é que o réu incorreu em homicídio culposo, em razão da falta de dever de cuidado objetivo, delimitado pela imprudência ao tentar
ultrapassar com o veículo que conduzia, diga-se de grande porte, em local proibido e sem tomar os cuidados necessários, pois sequer
reduziu a velocidade do ônibus.
Nessa linha se encontra as lições de Rogério Greco, ao discorrer que:
'A conduta, nos delitos de natureza culposa, é o ato humano que por imprudência, imperícia ou negligência, isto é, por não ter o agente
observado o seu dever de cuidado, dá causa a um resultado não querido, nem mesmo assumido, tipificado previamente na lei penal" (
Curso de Direito Penal. Parte Geral, vol I, 7ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2006, p.208.).
Note-se que o art. 28 da Lei 9.503/97 afirma que "O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".
Já o art. 29, inc. II, da mesma Lei n.º 9503/1997 afirma que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o
seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do
local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.".
Na correlação entre o disposto em lei e a conduta realizada pelo acusado resulta evidenciado que ele não observou, quando de sua
manobra, a adequada distância de segurança entre o veículo que dirigia e a vítima que estava na sua frente conduzindo sua biciclo; ao
transitar de forma imprudente o acusado potencializou o risco para além do permitido para o comportamento esperado no tráfego de
veículos; a potencialização do risco resultou no atropelamento e morte da vítima, impondo-se, por conseguinte, a viabilidade da
imputação da denúncia.
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Friso que era plenamente previsível ao acusado, aliás, a qualquer homem médio, que ao fazer a manobra inadequada sem tomar as
cautelas exigidas, haveria a possibilidade de ocorrer uma colisão, dada o escasso espaço existente na ponte onde ocorreu o acidente.
Dessa forma, considero flagrante a imprudência do réu, que ao realizar a operação, colocou em perigo aquele que por ali transitava.
Também foi negligente, pois não se precaveu e inobservou as mínimas cautelas exigidas na sua profissão. Assim, pratica o crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor, o agente que por negligência, imprudência ou imperícia causa a morte de alguém,
em acidente de trânsito.
Presente na espécie a incidência da majorante prevista no art. 302, inciso IV, do CTB, pois é indiferente que não estivesse
transportando passageiros no momento da colisão para haver a sua caracterização, pois ela se justifica pelo maior dever de cautela
que deve ser exigido dos motoristas profissionais que dirigem veículos de uso coletivo, transportem ou não passageiros, no momento
do infortúnio.
Todavia, quanto ao fato de ter se omitido de prestar socorro, o acusado e as testemunhas JOSÉ SILVA e ADOLFO MELO afirmaram
que a polícia não deixou que o processado saísse do local onde estava, de forma que não prospera a incidência desse gravame.
Dessa forma, comprovada a materialidade e a autoria, não existindo excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação se impõe
nos exatos termos descritos na denúncia.
ISSO POSTO e dos mais que nos autos constam, julgo procedente a denúncia, e, de consequência, condeno o acusado DOMINGOS
TAVARES FERREIRA, já qualificado, nas penas do art. 302, parágrafo único, inciso IV, da Lei 9.503/97 ( Código Nacional de Trânsito).
Atento às diretrizes norteadoras do artigo 59 do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena.
Culpabilidade moderada, eis que normal à espécie. Seus antecedentes não se encontram maculados (certidão de fs. 196/197). Não
existem no processo elementos suficientes para se aferir sua conduta social, assim como sua personalidade. O motivo do crime esta
dentro do tipo penal, isto é a imprudência. As circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução também se mostram adequados
ao tipo penal. As consequências extra-penais de seu ato também estão dentro da normalidade. Quanto ao comportamento da vítima,
não restou demonstrado se ela contribuiu para o evento criminoso.
Assim sendo, aplico-lhe a chamada pena-base em (2) dois anos de detenção e da suspensão de dirigir veículo auto-motor pelo prazo
de dois(2) meses. Como a pena-base foi aplicada no seu mínimo legal, deixo de atenuar sua pena em razão da sua confissão parcial
(Súmula 231 do STJ). Todavia, em razão da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único, III, do art. 302 do CTN, aumento
sua pena de 1/3 (um terço), passando assim para (2) anos e (8) oito meses de detenção e (2) dois meses e 20 (vinte) dias de
suspensão de dirigir veículo auto-motor, pena esta que torno definitiva, à míngua de demais circunstâncias atenuantes ou agravantes,
bem como causas de diminuição e de aumento de pena.
Estabeleço o regime inicial para o cumprimento de sua pena o aberto, a teor do disposto no artigo 33, § 2°, "c", do Código Penal.
Presentes os requisitos dispostos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos: uma de prestação de serviço à comunidade, pelo período de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, por 7 (sete) horas semanais, nas
condições e locais a serem fixados pelo juiz da execução; e outra consistente na prestação pecuniária ( art. 43, I, CP), que a fixo no
valor de dois (2) salários mínimos destinado a duas entidades sociais deste município, quais sejam, Casa da Hospitalidade ( que atende
idosos e crianças abandonadas) e Associação A Nossa Família ( que atende gestantes carentes oferecendo pré-natal, cursos, etc).
Deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais em razão de ter sido patrocinado pela Defensoria Pública.
Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o seu nome no rol dos culpados, procedendo-se as comunicações e anotações
necessárias, inclusive, seja o réu intimado a entregar em juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sua carteira de habilitação.
Comunique-se, desta decisão, ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e ao Departamento Estadual de Trânsito deste Estado
- DETRAN/AP, nos termos do art. 295 do Código de Trânsito Brasileiro.
Intime-se os familiares da vítima da presente decisão, eis que, após o trânsito em julgado, servirá como título executivo judicial (art.
201, §2º, CPP).
Publique-se.
Intimem-se.
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Nº do processo: 0000278-25.2009.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: JORGE LIMA DO AMARAL
Advogado: DOUGLAS ALEXANDRE COELHO DA ROCHA - 1121AP
Sentença: O Representante do Ministério Público com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial ofereceu denúncia em
face de JORGE LIMA DO AMARAL, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Macapá-AP, nascido em 29/06/1978, R.G. 255.569-SSPAP e CPF 650.645.932-87, filho de João Cardoso de Amaral e de Maria Maurícia Lima do Amaral, residente na Av. Sete de Setembro,
1172, bairro Central, Santana-AP, como incurso no artigo 302, da Lei n° 9.503/97, pela suposta prática do seguinte fato delituoso:
"(...) que no dia 22 de novembro de 2008, o denunciado envolveu em um acidente de trânsito que ocasionou a morte da vítima
LUCILENE MACHADO ALVES, que trafegava em uma bicicleta Caloi Poty, nº 32786MF".
"(...) que a testemunha do fato ALEX DA SILVA COSTA, com sua esposa LUCILENE, na Avenida Castro Alves, no momento em que a
testemunha verificou que um veículo que estava no acostamento, que neste momento freou a bicicleta para dar passagem a dois
ciclistas; que quando a bicicleta estava quase parada ouviu a buzina de um caminhão na suas costas, que logo em seguida sentiu um
baque em seu braço, provocado pelo toque da carroceria do caminhão, o que causou-lhe alguns arranhões no braço esquerdo; que
devido baque desequilibrou-se, momento em que sua esposa,que vinha na garupa da bicicleta, que e foi apanhada pela roda do
caminhão. Após o ocorrido, correu para ver a sua esposa que estava morta, uma vez que seu rosto estava "esmagado"." (fls. 02/03).

Recebida a denúncia (fl.34), foi o acusado citado pessoalmente para apresentar sua resposta preliminar por escrito (fls.50/50 - verso).
Sua resposta preliminar foi apresentada por procurador constituído, que alegou, preliminarmente, a imprescindibilidade do laudo pericial
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para recebimento da denúncia e, de maneira geral discordou da denúncia, arrolou uma testemunha para oitiva (fls. 37/44).
Não se tratando, na espécie, de caso de absolvição sumária foi ordenado o prosseguimento do feito (fl. 49).
Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas (fls. 98/101), seguindo-se o interrogatório do acusado (fls. 102/104).
A requerimento das partes, os debates orais foram substituídos por memoriais (fl. 97)
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Em suas alegações finais, o Órgão Ministerial pugnou pela absolvição do acusado, afirmando que apesar da comprovação da
materialidade por meio do laudo juntado aos autos, a autoria não ficou configurada, pois as provas testemunhais e periciais não
apontaram o denunciado como responsável pelo acidente, uma vez que o mesmo "nada pode fazer para desviar da bicicleta que,
repentinamente, sem nenhuma atenção do condutor, entrou na pista de rolamento, colidindo com o caminhão". (fls. 105/106).
Por seu turno, a defesa, comungando do mesmo entendimento do representante do Ministério Público, expôs suas razões defensivas,
requerendo ao final a absolvição do acusado. (fls.109/110).
Certidão criminal do acusado juntada às fls. 35.
Relatados sucintamente.
D E C I D O.
Apura-se com a presente ação penal o cometimento de crime de trânsito, a pratica de homicídio culposo da parte do acusado na
direção de veículo automotor - Art. 302 do CTN.
A materialidade delitiva restou comprovada através da certidão de óbito (fl.18); laudo de exame necroscópico (fl. 54) e seu esquema
fotográfico (fls. 55/69); laudo de exame pericial no local de crime de trânsito (fls.69/73), Croqui (fl.74), acompanhado do respectivo
levantamento fotográfico (fls. 75/89).
Quanto à autoria, observo que o acusado afirmou ser o condutor do veículo que atingiu a vítima, ao declarar:
'(...) QUE é verdadeira a imputação que lhe pesa na denúncia, afirmando ser o condutor do veículo que atingiu a vítima; QUE afirma
que conduzia o caminhão pela Rua Salvador Diniz, no sentido Centro-Avenida Santana, desenvolvendo uma velocidade de 30km/h,
quando observou um casal em uma bicicleta que havia deixado a ciclovia e adentrado na pista de rolamento da mencionada rua; QUE
observou que no local dos fatos havia um veículo de cor prata estacionado, sendo que existia um espaço grande entre o veículo
estacionado e o caminhão que conduzia; QUE já tinha ultrapassado o casal da bicicleta em "meio caminhão", quando ouviu um baque
na carroceria do caminhão; QUE ao olhar pelo retrovisor, notou a vítima caída na rua, tendo parado imediatamente o caminhão; QUE
desceu do mesmo e deu a volta pela frente e encontrou com o condutor da bicicleta já em pé e quando ambos foram até o local onde a
vítima estava já depararam com a mesma morta; QUE nesse momento o veículo prata ainda estava estacionado, sendo que tanto o
depoente quanto o condutor da bicicleta, que era o marido da vítima e estava nervoso, adentraram no interior do Comercial Tork para
tomarem água e se acalmarem, entretanto quando deixaram a loja referido veículo já não se encontrava mais no local; QUE presenciou
o momento que o motorista do referido veículo abriu a porta; QUE menciona que conduzia o caminhão com uma das rodas quase em
cima da faixa central da pista, não tendo mais para onde desviar; QUE é motorista de caminhão aproximadamente dez anos; QUE o
caminhão que conduzia pertence a sua empresa empregadora; QUE não conhece as provas já produzidas; QUE não conhecia a vítima
e nem as testemunhas arroladas na denúncia; QUE afirma ainda em sua defesa que não deixou sinais de frenagem na pista de
rolamento pelo fato de que caminhão carregado não deixa referidos sinais.(...) QUE já é motorista da empresa há quase cinco anos;
QUE durante os dez anos em que conduz caminhão, esta foi a primeira em que se envolveu em acidente com vítima fatal." (fls.
102/104)
A testemunha ALEX DA SILVA COSTA compareceu em Juízo e afirmou que o acidente ocorreu em razão da manobra que fez com a
bicicleta que conduzia, ao adentrar na via de rolamento sem a devida atenção, pois não se certificou antes se acaso não vinha algum
veículo na pista. Vejamos:
'(...) QUE por volta das dez horas da manhã do dia 22/11/08, o depoente conduzia sua bicicleta pela ciclovia existente na Av. Castro
Alves carregando na garupa sua esposa Lucilene, a qual estava sentada de lado; QUE num certo trecho da avenida o depoente
observou que alguns ciclistas transitavam pela contramão na citada ciclovia, o que fez com que o depoente entrasse à esquerda pela
via de rolamento; QUE afirma que não olhou para trás antes de entrar na via de rolamento; QUE assim que adentrou na via de
rolamento ouviu o ruído de uma buzina e logo depois sentiu um baque no seu braço esquerdo, fazendo-o desequilibrar da bicicleta,
tendo sua esposa caído da garupa; QUE a buzina era de um caminhão, cujo motorista não conseguiu desviar da vítima e passou sobre
o rosto da mesma com os pneus de trás; QUE a vítima faleceu naquele momento; QUE o motorista do caminhão, que é o acusado aqui
presente, parou no local para tentar prestar socorro; QUE pouco conversou com o acusado, mesmo porque ficou atormentado com
aquela situação, mas não notou que o mesmo estaria embriagado; QUE o depoente não estava embriagado naquele momento. (...)
QUE nesta oportunidade fora lhe mostrado as fotos de fs. 45, tendo o depoente afirmado que estava transitando um pouco a esquerda
da faixa pontilhada, que é destinada ao estacionamento de veículos, isto porque havia acabado de ultrapassar um veículo que estava
estacionado; QUE naquele momento havia um movimento intenso de veículos." (fls.98/99)
A testemunha JOSUÉ DE SOUZA GOMES declarou em juízo que:
' QUE na época dos fatos o declarante era lotado no Batalhão de Trânsito e trabalhava em uma viatura de duas rodas (motocicleta),
quando foi acionado pela central de rádios para que se deslocasse até o local do acidente; QUE quando lá chegou a vítima já estava
caída na via de rolamento, morta, e os veículos envolvidos no acidente, parados no local; QUE acredita que compareceu no local
aproximadamente dez minutos após o acionamento da central e aproximadamente vinte minutos após a ocorrência do delito; QUE
quando compareceu no local do acidente o declarante não presenciou nenhum veículo estacionado nas proximidades; QUE foi
realizado o teste do bafômetro e constatou que o acusado não havia ingerido bebida alcoólica; QUE o acusado apresentou toda a sua
documentação pessoal, mas não estava com o CRLV do veículo; QUE havia sinais de frenagem do caminhão no local, mas a olho nu
não dava para se concluir se o caminhão estava desenvolvendo velocidade incompatível para o local; QUE o caminhão estava
carregado de tijolos. Palavra com as partes. (...) QUE nesta oportunidade fora lido parte de suas declarações prestadas perante a
autoridade policial de fs. 05, tendo o mesmo as confirmado." (fl. 100)
A testemunha IVANETE DA SILVA SERRÃO,que presenciou o ocorrido, declarou que o condutor da bicicleta que levava a vítima foi a
pessoa que abruptamente entrou na via de rolamento, ao tentar desviar-se da porta de um carro que se abriu de repente. Vejamos:
' QUE na época dos fatos a depoente prestava serviços à empresa "Comercial Tork" e se encontrava do lodo de fora da mesma
entregando alguns panfletos de ofertas de mercadorias; QUE presenciou o momento em que um veículo modelo palio de cor prata
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estacionou quase em frente ao mencionado estabelecimento, sendo que o seu condutor, inadvertidamente abriu a porta para sair do
veículo; QUE em face disto, o condutor da bicicleta em que trazia a vítima na garupa desviou para a esquerda, ou seja, para dentro da
via de rolamento objetivando não atingir a porta do veículo, porém, naquele exato momento o caminhão conduzido pelo acusado
transitava no mesmo exato local, tendo atingido tanto o condutor da bicicleta como a vítima, eis que ambos haviam caído na via de
rolamento; QUE afirma que o caminhão conduzido pelo acusado não estava desenvolvendo alta velocidade; QUE assim que atingiu a
vítima o acusado parou imediatamente o caminhão tentando prestar socorro; QUE afirma que assim que o acidente ocorreu o motorista
do palio que teria aberto a porta nem saiu do veículo, simplesmente fechou a porta e saiu do local; QUE não anotou a placa do
mencionado veículo. (...) QUE afirma que havia realmente ciclistas andando na contra mão na ciclovia existente no local. () QUE não
observou se naquele momento havia algum veículo ultrapassando o caminhão conduzido pelo acusado." (fl. 101).
Pois bem.
Diante das provas colhidas nos autos, verifico que é incontroverso que o acusado era o condutor do veículo de transporte envolvido na
colisão. No presente caso, o foco da questão restringe-se à existência ou inexistência de culpa do réu, para contribuição do evento.
Conforme transcrito acima, os depoimentos colhidos em juízo são uníssonos no sentido de apontar a responsabilidade exclusiva dos
fatos em razão da atitude do condutor da biciclo que trazia a fatal vítima como passageira.
O laudo pericial realizado no local do acidente de trânsito não pode aferir a velocidade do veículo que era conduzido pelo imputado.
Todavia, vinha o caminhão em sua mão de direção, enquanto a biciclo trafegava sobre a área de estacionamento e fora da ciclovia que
ali existia.
Dessa forma, concluiu os senhores peritos que quem deu causa ao acidente foi o condutor da biciclo. Vejamos: "(...) a causa
determinante do acidente deu-se por parte do veículo de propulsão humana denominado no presente laudo como sendo o veículo 02
(BICICLO), que por não atentar para as condições de tráfego reinantes no local do acidente por ocasião do delito, estando fora da
ciclovia e trafegando sobre a área destinada a estacionamento e que na tentativa de transpor a via objeto de estudo, colidiu com sua
manete de freio esquerda contra a roda anterior do veículo 01 (FORD CARGO)".
Favorece também o acusado o fato de ser habilitado, eis que é motorista profissional; não haver nenhum depoimento que o mesmo
vinha em alta velocidade; assim como não haver evidência de que dirigia sob o efeito do álcool.
Portanto, não restou demonstrado que o processado tenha faltado com o dever de cuidado objetivo, delimitado pela imprudência,
negligência ou mesmo imperícia, ao conduzir seu veículo dentro da zona urbana.
Nessa linha se encontra as lições de Rogério Greco, ao discorrer que: ' A conduta, nos delitos de natureza culposa, é o ato humano
que por imprudência, imperícia ou negligência, isto é, por não ter o agente observado o seu dever de cuidado, dá causa a um resultado
não querido, nem mesmo assumido, tipificado previamente na lei penal" ( Curso de Direito Penal. Parte Geral, vol I, 7ª ed., Rio de
Janeiro: Impetus, 2006, p.208.).
Na correlação entre o disposto em lei e a conduta realizada pelo acusado resulta evidenciado que ele, quando de sua manobra, não
potencializou o risco para além do permitido para o comportamento esperado no tráfego de veículos. Ao contrário, como alhures
mencionado, esse risco foi gerado pelo companheiro da vítima, considerando que era plenamente previsível que ao fazer a manobra
que fez, sem tomar as cautelas exigidas, haveria a possibilidade de ocorrer uma colisão com um veículo que trafegava na pista, onde
adentrou, frise-se, pista essa de grande circulação de veículos.
Diante desse quadro probatório, que é totalmente uniforme, coerente e favorável ao acusado, a absolvição se impõe.
POSTO ISSO e do mais que nos autos constam, julgo improcedente a denúncia para absolver o acusado JORGE LIMA DO AMARAL
da imputação que lhes fora feita na denúncia, o que o faço com esteio no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.
Sem custas.
Registro eletrônico.
Publique-se.
Intimem-se.
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B

Com o trânsito em julgado desta decisão, intime-se o acusado para levantar a importância constante no recibo bancário de fs. 17,
depositada que foi a título de fiança.

Nº do processo: 0004269-43.2008.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: BENEDITO MORAES BATISTA
Advogado: MEIRYLENE PONTES PRADO BARRIGA - 344AP
Sentença: O Representante do Ministério Público com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial ofereceu denúncia em
desfavor de BENEDITO MORAES BATISTA, vulgo 'Neto', brasileiro, casado, natural de Santana-AP, mecânico, nascido na data de
22/11/1976, filho de Maria Lúcia Moraes Batista e de Manoel da Conceição Ferreira Batista, residente na Rua Ubaldo Figueira, 2328,
Provedor I, Santana-AP, como incurso no artigo 213 e art. 214 c/c artigo 224, 'a', todos do Código Penal, pela prática do seguinte fato
delituoso:
'(...) que o denunciado manteve com a vítima B.P.M., 11 (onze) anos de idade, um caso amoroso, com relacionamento sexual nos
meses de agosto à setembro de 2007, seduzindo a mesma, não só pela sua inexperiência, como por lhe angariar confiança.
(...) a vítima foi submetida a exame de corpo de delito de conjunção carnal e ato libidinoso(...). No de conjunção carnal foi encontrado a
presença de espermatozóide no órgão genital, só que não foi possível realizar o confronto do material coletado com o denunciado,
devido à quantidade insignificante do material genético'. (fs. 02/03).
Recebida a denúncia, foi o acusado devidamente citado pessoalmente e, posteriormente, apresentou sua defesa escrita (fs. 56/57 e
60/61 ).
Sua defesa preliminar, apresentada por meio de procurador constituído, discordou da peça acusatória, alegando que a ofendida
frequentava a casa do acusado, pois brincava com a filha do acusado, todavia a mesma, apesar de contar com a idade de 11 anos, já
era dada a namorar e constantemente era visto com alguns homens, se comprometendo em comprovar o alegado, para tanto postulou
pela oitiva das testemunhas arroladas pela acusação (fl. 51).
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Durante a instrução processual foi ouvida a vítima (fls. 77/78) e três testemunhas (fls. 79/82). Em seguida, foi o acusado interrogado
(fls. 83/85).
Os debates orais foram substituídos por memoriais a requerimento das partes (fl. 76).
O Órgão Ministerial pugnou pela condenação do acusado nas penas do art. 213, c/c art. 224 do Código Penal, sustentando pra isso que
a materialidade está devidamente demonstrada nos autos por meio do exame de conjunção carnal de fl. 18, que comprova que a vítima
não era mais virgem e ainda dado ao fato de ter sido encontrado a presença de espermatozóide na sua cavide vaginal. Por sua vez, a
autoria está evidenciada pelo depoimento da menor ofendida (fls. 87/89).
A douta Defesa, por seu turno, postulou pela absolvição do acusado, defendendo a tese de insuficiência de provas que pudessem
apontá-lo como o autor do delito, ressaltando o fato da vítima nunca ter trabalhado na residência do acusado, muito embora isso fosse
afirmado pela menor abusada e pela genitora da mesma. De outro lado, alega que o inculpado foi submetido à cirurgia de vasectomia e,
por conta disso, conforme comprova atestado médico juntado aos autos (fl. 93), atesta-se a ausência completa de espermatozóides, o
que afasta a acusação narrada na denúncia. Por fim, requereu a aplicação do princípio in dubio pro reo (fls. 90/92).
Diante das alegações da defesa, foi determinada diligências de esclarecimentos sobre a produção de espermatózoides, vindo a
resposta no laudo de fl. 102.
Dado vista as partes para manifetação a respeito da conclusão do laudo acima, o Ministério Público ratificou suas alegações finais,
acrescentando que não há comprovação de que a vítima tivesse vida sexual ativa (fl. 103).
A defesa, por sua parte, manteve-se inerte, apesar de regularmente intimada para manifestar-se (fls.104/105 e 106).
Certidão criminal do acusado juntadas às fl. 107, na qual informa que o acusado é primário de bons antecedentes.
Brevemente relatado.
D E C I D O.
Visa a presente ação penal apurar a ocorência de crime de estupro, com violência presumida, imputado ao acusado.
A materialidade delitiva restou caracterizada através do laudo de exame de conjunção carnal de fl. 18 e exame complementar de fl. 102;
além das provas testemunhais. Todavia, no exame de ato libidinoso, o resultado deu negativo (f. 17).
Analisemos a autoria.
É oportuno lembrar, contudo, que o juiz forma o seu convencimento baseado no princípio da persuasão racional ou do livre
convencimento (CPP, art. 157), bem como o da verdade real, motivo pelo qual deve ele se valer de todos os meios de provas
produzidos em juízo, seja pelas declarações do acusado, seja pelas provas testemunhais, bem assim pelos documentos juntados.
Primeiramente, cumpre registrar que a representante legal da vítima ofereceu representação conforme consta documento de fl. 09.
Quanto à idade da vítima, tem-se a cópia de sua carteira de identidade à fl. 08, a qual registra que a mesma nasceu em 09 de fevereiro
de 1996, do que se denota que à época do fato esta tinha 11 anos de idade.
A propósito, tendo em vista a idade da vítima, vale transcrever a lição sobre a violência presumida dada por Julio Fabbrini Mirabete, in
Código Penal Interpretado, 5ª ed. Ed. Atlas, 2005, pág. 1846: 'A primeira hipótese de violência presumida, indutiva ou ficta, é de ser a
vítima menor de 14 anos. Embora seja certo que alguns menores, com essa idade, já tenham maturidade sexual, na verdade não
ocorre o mesmo com o desenvolvimento psicológico. Assim, o fundamento do dispositivo é a circunstância de que o menor de 14 anos
não pode validamente consentir, pelo desconhecimento dos atos sexuais e de suas conseqüências, o que torna seu consentimento
absolutamente nulo'.
Nesse sentido, a exposição de motivos do Código Penal, em seu item 70, reza que 'com a redução do limite de idade, o projeto atende
à evidência de um fato social contemporâneo, qual seja a precocidade no conhecimento dos fatos sexuais. O fundamento da ficção
legal de violência, no caso dos adolescentes, é a innocentia consilii do sujeito passivo, ou seja, a sua completa insciência em relação
aos fatos sexuais de modo que não se pode dar valor algum ao seu consentimento'.
Assim, para a caracterização do delito, prescindível a comprovação do consentimento da vítima, bastando a prova de sua menoridade,
hipótese em que se presume a violência do ato.
Conquanto tenha negado a autoria do crime, a mesma resulta clara nos autos e recai, sem dúvidas, sobre a pessoa do acusado, não
havendo qualquer possibilidade de absolvição.
Senão vejamos.
Perante a autoridade policial e na presença de sua advogada, afirmou o acusado que foi ele que foi assediado pela menor, sendo que
esta queria lhe prejudicar em razão de ter resistido às investidas amorosas da infante, não ficando com a mesma (fl.13).
Em juízo, todavia, resolveu dar versão diferente, ao dizer que tudo não passou de uma armação arquitetada pela irmã da vítima, pois,
em razão desta ter trabalhado em sua residência e ter sido dispensada por ter 'mexido' indevidamente nas coisas da sua esposa, pediu
à ofendida que lhe acusasse dos fatos em apuração. Disse ainda que era a vítima que tinha interesse afetivo pelo mesmo (fls. 108/109).
Vejamos.
' QUE não é verdadeira a imputação que lhe é feita, esclarecendo que em momento algum manteve relacionamento sexual com a
vítima; QUE esclarece que a razão pela qual estão lhe imputando a prática do delito é pelo fato de que a irmã da vítima chamada
Pamela trabalhou em sua residência por um certo período e como esta estava 'mexendo' nas coisas a esposa do interrogando resolveu
dispensá-la; QUE acredita que a vítima está afirmando esses fatos criminosos a pedido de Pamela; QUE ressalta que jamais iria
praticar relacionamento sexual com a vítima no interior de sua residência; QUE não tem idéia a quem o delito deva ser imputado; QUE
afirma que a vítima começou a 'dar em cima' do interrogando, mas este sempre se esquivou; QUE não é verdade que a vítima
comparecia na sua residência para colocar o uniforme em sua filha, eis que quando comparecia em sua residência para almoçar, por
volta das 12:15 horas, a sua co-cunhada chamada Ester já havia arrumado sua filha; QUE era o interrogando quem levava sua filha
para a escola e quando lá chegava já avistava a vítima no interior da escola; QUE afirma que quando Pamela trabalhou em sua
residência nunca 'tentou' nada contra a mesma; QUE afirma que quando esses fatos vieram à tona, no momento em que o interrogando
compareceu em sua residência, sua esposa lhe informou que a mãe da ofendida estava com um pedaço de pau ameaçando agredi-la
caso não dissesse que teria sido o interrogando o autor dos delitos; QUE informa ainda que sua esposa perguntou à vítima a quanto
tempo teria sido o último relacionamento sexual entre o acusado e vítima, tendo a vítima respondido que teria sido há dez dias; QUE
quando foi chamado no interior da DEPOL tomou conhecimento que o espermatozóide encontrado no interior da vagina da vítima lá
estava há quarenta e oito horas; QUE o interrogando se prontificou junto a autoridade policial a realizar o exame pericial, o que ocorreu
na POLITEC; QUE conhece as provas já apuradas; QUE conhece as testemunhas arroladas na denúncia, nada tendo a alegar contra
as mesmas, afirmando que o único problema que aconteceu entre ele e a família da vítima foram os fatos em análise; (...) QUE afirma
que numa oportunidade, quando a vítima se encontrava em frente a sua residência, esta afirmou ao interrogando que gostava dele e
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que sua esposa o traia e que era para ele deixá-la para ficar com ela, não tendo o interrogando lhe dado atenção; QUE após os fatos,
quando o interrogando estava retornando da escola após deixar seu filho, foi abordado pela vítima a qual reafirmou que se o
interrogando deixasse a esposa e ficasse com ela, retiraria a queixa, já que o exame deu negativo; QUE a autoridade policial não
afirmou ao interrogando que a vítima estaria grávida;' (fls. 83/85).
Assim, diante das contradições acima, tenho como dúvidosas as suas palavras, sendo merecedora de pouca credibilidade.
A lesada, por sua vez, ouvida em juízo, apresentou narrativa coerente nos pontos relevante com o que dissera na fase administrativa.
Vejamos;
' QUE reside nas proximidades da residência do acusado; QUE a esposa do acusado, por trabalhar fora, solicitou à mãe da declarante
que esta ajudasse a filha chamada Tássila de seis anos de idade na época dos fatos a trocar de roupa colocando o uniforme escolar e
acompanhá-la até a escola; QUE às vezes o acusado permanecia ausente de sua residência por três dias seguidos, sendo que a
esposa deste comentou com a mãe da declarante que essa ausência se dava em face de jogos de baralho; QUE a mãe da declarante
sempre perguntava para a filha do acusado se este se encontrava em casa e se a resposta fosse afirmativa a mãe da declarante pedia
para Tássila se arrumar e sair até o portão, pois a declarante a aguardava; QUE em certas oportunidades Tássila faltava com a
verdade, eis que a declarante adentrava na residência e deparava com o acusado em seu interior; QUE o acusado começou a elogiar a
declarante afirmando, dentre outras coisas, que era a declarante mais bonita que a sua mulher e falava também que não gostava de
sua esposa, mesmo porque esta quando o acusado retornava para casa após as suas ausências, jogava suas roupas no alagado,
atitude esta que o acusado não gostava; QUE o acusado continuava com os elogios e começou a tocar a declarante com abraços e
beijos; QUE o acusado continuava e aumentava seus galanteios para com a declarante e esta por reconhecer a sua inexperiência
nenhuma atitude tomava; QUE o acusado foi avançando em suas atitudes até que forçou a declarante a se despir, afirmando que se
esta assim não procedesse iria contar para seus pais; QUE a declarante foi cedendo, mesmo porque possui muito temor de seus pais e
imaginava que seria castigada caso o acusado realmente fosse conversar com os mesmos; QUE em face disto o acusado conseguiu
levar a declarante para o quarto do casal, onde lá a despiu e manteve congresso carnal; QUE o acusado nunca utilizou preservativos;
QUE muito embora tivesse praticado sexo pela primeira vez, afirma que não houve nenhum sangramento em sua vagina; QUE outras
vezes mantiveram congresso carnal, sendo que algumas delas foi mediante o consentimento da declarante; QUE em momento algum o
acusado lhe presenteou ou lhe deu algum dinheiro, como também nunca realizou propostas de namoro ou casamento; QUE na época
dos fatos a declarante contava com onze anos de idade; QUE todas as vezes que houveram congresso carnal estes se deram no
quarto do casal, sendo que em todas essas vezes Tássila se encontrava em seu quarto; QUE às vezes Tássila procurava pelo acusado
e este do interior do quarto pedia para que esta fosse para o quarto dela, o que era obedecido; QUE os fatos foram descobertos em
face da declarante ter comentado com sua melhor amiga chamada Erica, a qual é amiga também da irmã da declarante chamada
Pamela; QUE Pamela achou errado o que estava acontecendo e começou a investigar as atitudes da declarante e do acusado e
quando teve certeza da veracidade dos fatos participou para a mãe da declarante; QUE a mãe da declarante conversou com a mesma
para saber se era verdade o que Pamela lhe disse, tendo a declarante confirmado; QUE diante disto a mãe da declarante chamou a
esposa do acusado para uma conversa e esta não acreditou na estória que lhe fora dita e até ficou raivosa; QUE em face disto a
declarante e sua mãe trocaram de roupas e se dirigiram até a delegacia de menores; QUE esse relacionamento perdurou por dois
meses, não sabendo a declarante informar quantas vezes manteve congresso carnal com o acusado; QUE os fatos se davam no
período matutino, sempre na residência do acusado. Palavra com as partes. Às perguntas do Ministério Público, respondeu: QUE sentiu
dores na sua primeira relação; QUE não chegou a engravidar; QUE mantinha relacionamento sexual com o acusado todos os dias;
QUE sentia prazer nas relações sexuais. (...) QUE antes dos fatos sua irmã Pamela trabalhou na residência do acusado cuidando de
Tássila; QUE Pamela lhe disse que o acusado "nuca tirou gracinha com ela"; QUE nunca namorou antes dos fatos; QUE nunca
escreveu carta ou bilhete para o acuado; QUE nunca suspeitou que poderia estar grávida; QUE após ter levado a notícia do delito à
autoridade policial a declarante não tentou mais conversar com o acusado e nem vice-versa; QUE não nutria nenhum sentimento
amoroso em relação ao acusado; QUE não sabe informar se o acusado tinha conhecimento da idade da declarante". (fls. 77/78).
Na delegacia, suas declarações foram as seguintes:
'(...)QUE diz a informante que conheceu o acusado BENEDITO apelidado de 'NETO' na rua onde mora, devido serem vizinhos; QUE
afirma que começou a ter relações sexuais com o acusado no mês de agosto do ano em curso (2007) e, que veio perdurar 02 meses,
vindo acabar de se relacionar a partir da referida denúncia, visto ter relatado para sua irmã PAMELA de 15 anos de idade e Esta, por
sua vez, relatou à sua mãe, ora presente;QUE confessa a informante que vinha mantendo relações sexuais por livre espontânea
vontade com o acusado BENEDITO porque o mesmo a atraiu através de elogios e galanteios, QUE diz a informante que os encontros
eram na residência do próprio acusado, durante a manhã, pois aproveitavam a ausência da mulher do mesmo chamada de 'MARE', a
qual trabalhava de empregada doméstica e saia pela manhã e só retornava a tarde, QUE diz a depoente que depois de sua família e a
do acusado saberem dos fatos, não teve mais contato com o acusado, QUE diz a informante que foi com BENEDITO que tivera sua
primeira relação sexual e que era virgem, QUE ressalta a informante que no momento das relações sexuais BENEDITO não usava
nenhum tipo de preservativo, QUE diz a informante que BENEDITO não lhe fazia qualquer tipo de promessa para vir manter relações
sexuais consigo ( )' (fl. 10).
Portanto, como se vê, a ofendida afirmou com convicção que manteve conjunção carnal com o processado, pela manhã, no quarto
deste,por aproxidamente dois meses.
A palavra da vítima, coerente e convincente, por si só, já seria suficiente para ensejar veredicto condenatório dirigido ao réu,
considerando que, em delitos desta natureza, que geralmente são praticados na clandestinidade, as declarações da vítima são
especialmente valorizadas, para efeito de embasar um juízo de certeza, acerca da realidade fática.
Nesse sentido, trago à colação relativamente recente julgamentos proferidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
'PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
EXAME COMPARATIVO DE DNA. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. I -Omissis. II - Ademais,
a palavra da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta
importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não tem testemunhas ou deixam vestígios (Precedentes). III - Omissis.
Ordem denegada.?g (HC 106.890/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 02/02/2009)
Dessa forma, mesmo sendo criança, isso não impede o reconhecimento do valor de seu depoimento, considerando que no caso
concreto suas palavras se mostraram consistentes e uniforme, nos pontos relevantes, desde a fase policial.
Ao mais, não se evidenciou no processo tivesse a vítima qualquer razão para inculpar falsamente o réu pelo delito praticado, não
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havendo qualquer indicativo e ressoando absolutamente inverossímil, pela ausência de lógica, de que o teria feito a pedido da sua irmã,
pois essa versão, dada pelo acusado, é contraditória daquela afirmada quando o mesmo prestou suas declarações junto à autoridade
policial, acompanhado de sua advogada, conforme já mencionado alhures.
E a palavra da vítima assume maior relevância ainda, ao concreto, quando confirmada por outros elementos de prova carreados aos
autos. E isso não falta. Vejamos.
Silvia Vasque Pereira, genitora da menor, confirmou que conversou com a sua filha tão logo descobriu sobre o envolvimento da mesma
com o acusado,sendo que a mesma lhe narrou que ' B.P.M. lhe informou que os relacionamentos mantidos com o acusado se davam
quando esta estava ajudando Tássila a por o uniforme (...) que B.P.M e Tássila, que é filha do casal estudavam no mesmo período e na
mesma escola, por isso é que B.PM. comparecia na casa do acusado, isto a pedido da mãe de Tássila ...'. Por conta disso, Silvia
procurou pela esposa do inculpado, ao fim de participar sobre os fatos que descobrira, mas esta não acreditou na sua versão. Ademais
afirmou que nunca vira a menor com qualquer namorado (fls. 79/80).Diante disso, no dia que teve conhecimento do fato, registrou a
ocorrência policial (fl. 07).
Edilene de Lima Braga e Estelita Fernandes Medeiros, diga-se testemunhas arroladas pela defesa, afirmaram que nunca presenciaram
a vítima conversando com pessoas do sexo masculino (fls. 81/82), o que evidencia que a menor não tinha uma vida desregrada, até
porque de apenas 11 anos de idade e convivendo com sua família, ao que tudo indica dentro dos padrões aceitos para a sua idade,
tando que a atitude de sua genitora, ao descobrir os fatos, não se mostrou indiferente.
A prova assim, é claramente desfavorável ao réu, considerando não só na palavra firme e segura da vítima, como nas narrativas
coerentes e convincentes da genitora da ofendida.
Mais que isso, o exame de corpo de delito atestou sinais que comprovam que a ofendida teria mantido relacionamento sexual
recente.Vejamos:'a periciada exibe hímen complacente, o qual permite a cópula sem romper-se; o resultado da pesquisa de
espermatozóide foi 'positivo', elemento que permite afirmar que: 1- a periciada não é virgem pela presença de espermatozóide na
cavidade vaginal, na condição de hímen complacente; 2-há sinal laboratorial de conjunção carnal recente, com estimativa de tempo de
aproximadamente de 72 horas pelo número e aspecto dos espermatozóides descritos (raros e fragmentados)'.
A negativa do réu não veio amparada em qualquer elemento de convicção, restando absolutamente dissociada da realidade dos autos,
nada produzindo a confirmar sua versão dos fatos.
A tese da defesa de que o acusado não poderia ser o autor do delito porque o mesmo não produz mas espermatozóides não se
sustenta diante dos esclarecimentos dos peritos que afirmaram: ' uma pessoa que tenha sido submetida à cirurgia de vasectomia pode
continuar a produzir espermatozóides por um tempo que pode varia de meses a anos (...)' (fl.102).
Registro que a própria procuradora do acusado, na sua petição de fl. 60/61, conforme já relatado, confirmou que a vítima frequentava a
casa do imputado.
Melhor sorte favorece o acusado quanto a pratica de ato libidinoso, vez que o mesmo não restou caracterizado, seja pelo depoimento
da vítima seja pelo laudo que negou a sua ocorrência.
Desta forma, é imperioso concluir-se pela autoria do crime de estupro, pois restou evidenciado que o acusado seduziu e praticou
conjunção carnal com a vítima, não sendo possível acatar a tese da defesa, de que não há prova suficiente para se chegar a um
decreto condenatório, motivo pelo qual tenho que a denúncia procede.
Com efeito, ante o fato de inexistirem excludente de ilicitude ou causa da isenção de pena, devem ser imposta as sanção penal
adequada.
Registre-se que a modificação do nomen juris do crime praticado, pela Lei 12.015/2009, passando agora a constar a conduta descrita
como estupro de vulnerável (art. 217-A, CP).Todavia, é inaplicável na espécie, considerando a proibição da novatio legis in pejus, tendo
em vista que com a mudança a pena é mais gravosa.
Todavia, não restou demonstrado a prática de ato libidinoso, aliás quanto a isso sequer foi investigado quando das declarações da
vítima, de modo que quanto a isso, a absolvição se impõe.
Certidão criminal atualizada do acusado juntada à fl. 107.
ISSO POSTO e do mais que nos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia, para condenar o acusado BENEDITO
MORAES BATISTA, já qualificado, nas penas do artigo 213 c/c art. 224, 'a', ambos do Código Penal.
Face as diretrizes norteadoras do artigo 59 do Código Penal, passo a realizar a dosimetria de sua pena: culpabilidade como grau de
reprovabilidade da conduta do agente, está presente, contudo, a prova dos autos não evidencia que extrapola do agir normal em delitos
da espécie. Seus antecedentes não se encontram maculados.Sua conduta social não lhe compromete. Quanto a sua personalidade,
não há elementos nos autos para verificação. Os motivos do crime são inerentes ao delito, já que consistia na vontade de saciar sua
lascívia. As circunstâncias são comuns da espécie. As conseqüências extrapenais foram graves, eis que a vítima teve sua virgindade
perdida precocemente. Em relação ao comportamento da vítima, em que pese ter afirmando que teria consentido à relação sexual, não
considero que contribuiu para a prática delitiva, porquanto suas atitudes, ante a idade, não podem ser consideradas.
Assim sendo, aplico-lhe a chamada pena - base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, qual torno definitiva, em face da
inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas especiais de diminuição ou de aumento de pena.
Tendo em vista que o crime não se deu mediante violência física ou grave ameaça, afasto a hediondez do delito, devendo o apenado
iniciar o cumprimento de sua pena no regime semi-aberto, a teor do disposto no artigo 33, 2º,'b', do Código Penal.
Diante da circunstâncias judiciais terem sido em sua maioria favoráveis ao réu, não verifico estarem presentes os requisitos da prisão
preventiva, razão pela qual deixo de decretar sua prisão até o trânsito em julgado da sentença.
Condeno-o, finalmente no pagamento das custas processuais.
Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o seu nome no rol dos culpados, procedendo as comunicações e anotações
necessárias, expedindo-se inclusive mandado de prisão e carta de sentença para a Vara das Execuções Penais.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.

Nº do processo: 0021630-78.2005.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
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Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: SEBASTIÃO OLIVEIRA DE SOUZA
Advogado: JOSE HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - 1065AP
Sentença: Vistos etc.
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Tendo em vista o conteúdo da certidão referida no despacho de fl. 77, que informa que o acusado cumpriu integralmente as condições
que lhe foram oferecidas às fls. 74/75 e ainda em face do parecer ministerial de fl. 78, na forma do § 5°, do art. 89, da Lei n. 9.099/95,
declaro extinta a punibilidade do infrator SEBASTIÃO OLIVEIRA DE SOUZA em face de seu integral cumprimento e de conseqüência,
determino o arquivamento dos presentes autos, após as formalidades de praxe.
Junte-se cópia desta decisão nos autos de acompanhamento das medidas, que deverão também ser arquivados.
Ciência do Ministério Público.
Intimem-se.

O
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Nº do processo: 0003814-44.2009.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: ALONSO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR
Sentença: II - SENTENÇA: Vistos etc. ALONSO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido em
22/04/1989 (20 anos de idade), filho de Benedita Oliveira Bagundes e de Alonso Almeida da Silva, residente na Av. Castro Alves, 1456,
neste município, foi denunciado e pronunciado pela prática, em tese, de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal),
pelo fato de que: " Em data de 15 do mês de maio do corrente ano (2009), a vítima EVERSON COELHO NUNES estava juntamente
com alguns amigos a beber na praça do bairro Paraíso, quando o denunciado, por volta das 02 horas (madrugada), motivado por
ciúmes (motivo torpe), de posse de instrumento pérfuro cortante (faca tipo peixeira), sem proferir qualquer palavra, tampouco, dar
oportunidade de defesa a ela (vítima), desferiu-lhe vários golpes, dentre os quais um que atingiu o abdômen, causando evisceração e,
de consequência, o evento morte por choque hipovolêmico, decorrente da lesão sofrida, consoante atesta a cópia da certidão de óbito
juntada às fls. 15 dos autos".

ÇÃ

Submetido hoje a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, o Colendo Conselho de Sentença, após a realização
dos debates orais protagonizados pela defesa e acusação, de acordo com as conclusões do termo de votação dos quesitos, não
acatando a tese defensiva de homicídio privilegiado pela violenta emoção, que seguem adiantes anexados e fazem parte integrante
desta decisão, POR MAIORIA DE VOTOS: 1) reconheceu a autoria e a materialidade das lesões corporais provocadas na vítima; 2)
decidiu negativamente pela absolvição do réu; 3) acolheu as qualificadoras do motivo torpe e do fato do réu ter se utilizado de meio que
dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

CA

ANTE O EXPOSTO e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para, por via de consequência,
declarar o réu ALONSO ALMEIDA DA SILVA JÚNIOR condenado como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do
Código Penal.
Face as circunstâncias norteadoras dispostas no artigo 59 do Código Penal, passo a realizar a dosimetria individual de sua pena.
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Trata-se de réu primário e seus antecedentes não se encontram maculados diante da certidão de fs. 88/90, tendo em vista o princípio
da presunção de inocência. Todavia, considerando que não é a primeira vez que o réu se envolve com crimes desta mesma natureza, e
ainda considerando a dinâmica dos fatos que revelou ser o réu pessoa extremamente violenta, tenho que sua personalidade é tendente
para o crime. Nada se apurou qual é o seu conceito na comunidade em que vive, de modo que nada se pode afirmar negativamente
sobre sua conduta social. As circunstâncias como se deram os delito, revelam-se prejudiciais ao réu, todavia não serão aqui relevados
para não se incorrer em bis in idem. Os motivos serão analisados em outra fase da aplicação da pena. As consequências do crime
foram grave, contudo dentro do tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu, naquele momento, para a produção do
evento. Diante das razões acima, e tendo em vista não ser esse seu primeiro envolvimento com crime semelhante, mostrando que o
mesmo não tem qualquer apreço pela vida alheia, dou como elevada a sua culpabilidade, merecendo por isso um plus de reprovação.
Friso que, sendo reconhecidas duas circunstâncias qualificadoras, apenas a do recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi
utilizada como qualificadora do crime, enquanto que a outra (motivo torpe), será avaliada como circunstância agravante.
Nesse sentido, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal:
"DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCORRÊNCIA DE QUALIFICADORAS. 1,. Nas hipóteses
de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais serão
consideradas como circunstâncias agravantes. Precedentes (HC 80.771, HC 65.825 e HC 79.538). Habeas Corpus indeferido. " (STF,
HC 85.414/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. Em 14.06.05, DJ de 01.07.05, p. 87).
Assim sendo, fixo-lhe a sua pena base em 15 (quinze) anos de reclusão. Todavia, pelo fato do réu contar na data dos fatos com idade
abaixo de 21 anos e ainda em face da sua confissão, circunstâncias essas que, por serem ligadas à personalidade do agente, são
preponderantes sobre a circunstância do motivo torpe (art. 67, CP), atenuo sua pena de 03 (três)) anos de reclusão, passando assim
para 12 (doze) anos de reclusão, a qual torno-a definitiva à mingua de demais circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como
causas de diminuição ou de aumento de pena.
O regime inicial para cumprimento de sua pena será o fechado ( art. 1º, I, última parte, da lei 8.072/90), a qual deverá ser cumprida no
Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá.
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Estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, determino que se recomende o réu na prisão onde se
encontra, considerando que sua personalidade revelou-se violenta e agressiva, conforme já analisado, o que evidencia que caso seja
solto a ordem pública estará comprometida.
Deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.
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Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o seu nome no rol dos culpados e proceda-se com as demais anotações e
comunicações de estilo.
Dou a presente sentença por publicada em plenário, às 12h40 horas, do dia 18 de março de
2010, saindo dela intimados as partes e seus representantes legais.

Nº do processo: 0020110-49.2006.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: ARIVALDO BENTES MACEDO
Advogado: VANESSA MONTEIRO MALCHER - 1159AP
Sentença: Vistos etc.

OF

Oportunamente, registre-se.
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Foi certificado virtualmente pela Secretaria deste juízo que: "... o apenado ARIVALDO BENTES MACEDO cumpriu integralmente a
pena a que foi condenado por este Juízo, tanto no que se refere ao cumprimento das horas trabalhadas, pois deveria cumprir 522 horas
e, por meio dos documentos de frequência juntados nos autos, verifica-se que ele cumpriu 554 horas de serviço junto à Sociedade de
Assistência Social "O Bom Samaritano". Verifica-se também, conforme documento juntado à f. 38, que o pagamento das custas
processuais foi devidamente efetuado".
Tendo em vista o conteúdo da certidão supra, a qual informa que o apenado cumpriu integralmente a pena que lhe fora irrogada (fls.
05/09), declaro extinta a sua pena em face de seu integral cumprimento.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, após as formalidades de praxe.
Ciência do Ministério Público.
Intimem-se.
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Nº do processo: 0004183-09.2007.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: MAGNO MARTEL DOS SANTOS
Advogado: IVANCI MAGNO DE OLIVEIRA - 1004AP
Parte RÉ: MARCIVALDO COELHO DOS SANTOS
Advogado: IVANCI MAGNO DE OLIVEIRA - 1004AP
Sentença: O Representante do Ministério Público, com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial, ofereceu denúncia em
face de MAGNO MARTEL DOS SANTOS, vulgo "Maguinho" (1º denunciado), brasileiro, solteiro, sem profissão definida, natural de
Santana-AP, nascido em 05/12/1987, filho de Maria do Socorro Gomes Martel e de José Oliveira dos Santos, residente na Av. Princesa
Isabel, n. 3710, Fonte Nova, Santana-AP; e MARCIVALDO COELHO DOS SANTOS (2º denunciado), brasileiro, convivente, vendedor,
natural de Macapá-AP, nascido em 20/11/1982, filho de Lúcia Coelho Pinto e de José Oliveira dos Santos, residente na Av. Maria
Colares, n. 521, Hospitalidade, Santana-AP; como incurso no artigo 121, § 2º, IV, do CP, pela prática do seguinte fato delituoso:
'(...) no dia 23 de abril de 2006, por volta das 20 horas, na Av. Sete de Setembro com a Av.com a Travessa L-10, bairro Fonte Nova, o
primeiro denunciado, em concluio de desígnios e ações com o segundo, usando uma arma branca, desferiu certeiros golpes na vítima
LUIZ DOS SANTOS MARQUES PEREIRA, atingindo-a no hemitórax esquerdo e região supra-escapular direita (costas), cujos
ferimentos foram à causa de sua morte, conforme LECD e encarte fotográfico de fls.08/27.
Apurou-se, ainda, que o segundo denunciado (irmão do primeiro), estava no local dos fatos e cooperou para o evento criminoso,
inclusive, juntamente com o primeiro, perseguiu a vítima.
Ademais, as condutas dos acusados dificultaram, sobremaneira, a defesa da vítima, inclusive, se encontrava só no momento do crime a
mercê dos dois denunciados, sendo, conforme se constata às fls.13, atingida nas costas pelos autores." (fls. 02/03).
Recebida a denúncia, foram os acusados citados e interrogados (fls.67, 71/71- verso e 74/77).
Defesas preliminares firmadas por procurador comumente constituído, nas quais discordaram de forma genérica da denúncia e
arrolaram testemunhas (fls.79/82). Em petição posteriormente apresentada, foi requerido pela defesa a substituição de algumas
testemunhas (fl.88),o que foi deferido à fl. 90.
Por ocasião da instrução processual, foram ouvidas apenas 02 (duas) testemunhas (fls. 96 e 141/142), tendo as demais sido
dispensadas pelas partes (fls. 139).
Com a oitiva da última testemunha, O Ministério Público requereu vista dos autos para a apresentação dos memoriais, o que foi
deferido (fl. 139/140).
Em suas manifestações finais (fls. 145/149), o Ministério Público, diante da presença da materialidade e indícios suficientes de autoria,
requereu a pronúncia do acusado MAGNO MARTEL como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro, alegando
que além da confissão desse inculpado, as declarações das testemunhas confirmam a autoria, além do que, não restou demonstrado
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de forma inequívoca sobre a alegação de que ele teria agido sob a excludente da legítima defesa.
Todavia, quanto ao acusado MARCIVALDO COELHO DOS SANTOS, o membro do parquet sustenta que não há nos autos indícios
suficientes de que o mesmo praticou ou participou da prática da infração penal, requerendo por isso a impronúncia do processado.
Por sua vez, a defesa dos acusados requereu a impronúncia do acusado MARCIVALDO COELHO DOS SANTOS, pelas mesmas
razões da acusação e, quanto ao denunciado MAGNO MARTEL ateve-se em se reservar ao direito de apresentar sua tese defensiva
em Plenário de Julgamento (fls. 150/151).
Certidão Criminal do acusado juntada à fls. 68/69.
Brevemente relatado.
D E C I D O.
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Versa a presente ação apurar delito pela prática de crime contra a pessoa-homicídio consumado, a qual está sendo imputada aos
acusados.
Oportuno é observar que para que os acusados sejam pronunciados, para posterior julgamento pelo júri, se faz necessário que haja
prova da materialidade e indícios suficientes da autoria ou da participação (art. 413, CPP), requisitos que passo a analisar.
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, não só pelos depoimentos e declarações produzidas, mas também pelas
provas técnicas acostadas aos autos (fls. 08/27), as quais nos trazem o laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal - exame
necroscópico -, realizado na vítima, acompanhado de seu esquema fotográfico, atestando que a causa morte deu-se em razão de
choque hemorrágico, ocasionada pela ação de instrumento pérfuro-cortante.
Dessa forma, provada a materialidade do crime, passa-se a aferir os indícios de autoria.
Nesta fase não se trabalha com possibilidades, que são suposições que não se apóiam nas provas dos autos. Possibilidade é simples
conjectura. Para a pronúncia deve-se ter probabilidade de o fato ter acontecido como descrito na denúncia, e probabilidade, ao
contrário da possibilidade, é a condição de o Ministério Público provar sua tese demonstrando, para o julgador, no bojo do processo,
onde estão os elementos que conduzam a sentença de pronúncia.
Como bem fundamentado pelo Ministério Público, que requereu a pronúncia do denunciado MAGNO, temos nos autos para isso, a
própria declaração deste réu, como também a do co-acusado MARCIVALDO, vez que o primeiro reconheceu, ao ser interrogado, que
desferiu um golpe na vítima e o segundo revelou que teria presenciado esse momento (fls.74/77). Ademais, os depoimentos das
testemunhas colhidas em juízo evidenciam a sua participação no delito, não restando demonstrado de forma inequívoca a incidência de
qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade.
Todavia, melhor sorte socorre o acusado MARCIVALDO COELHO DOS SANTOS, pois a despeito da testemunha defensiva ouvidas
durante a instrução processual ser companheira do mesmo, a versão desse acusado não encontra contradição quando em cotejo com
os depoimentos judicializados que se encontram nos autos. Vejamos.
O acusado MARCIVALDO negou qualquer participação no delito ao dizer: "QUE não provocou nada com relação aos fatos e não
colaborou com o acusado Magno para que esfaqueasse a vítima; QUE sua intenção era "evitar o pior"". Essa versão foi semelhante ao
que disse na delegacia (fls. 32/33).
Já o inculpado MAGNO afirmou que: "QUE seu irmão Marcivaldo não esfaqueou ou agrediu a vítima de qualquer forma; QUE
Marcivaldo lhe puxou para ir embora, dali se retirando em fuga.". Na fase administrativa, nada disse que levasse a participação do coimputado (fls.37/38).
Ademais, importa notar que as testemunhas inquiridas durante a fase inquisitorial não apontam o acusado como possível autor do fato.
Na mesma linha, conforme passo a sopesar, temos os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.
A testemunha JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS MARQUES não presenciou nada sobre os fatos, apenas ouviu dizer sobre a autoria
por parte dos acusados (fl. 96).
De sua parte, a testemunha DELIANE NOGUEIRA LACERDA, companheira de MARCIVALDO, também não estava no local dos fatos
no momento em que ele ocorreu, contudo alega que observou que naquela noite, a vítima estava na posse da bicicleta e comunicou
aos imputados, foi quando: "QUE de imediato Magno saiu correndo para o local, sendo seguido posteriormente por Marcivaldo, o qual
ficou aguardando a declarante lhe entregar uma bermuda, pois naquele momento estava com a toalha amarrada na cintura; QUE afirma
também que nenhum dos acusados saiu armado daquela residência(...)".(fls. 141/142).
Registre-se assim, que nenhuma testemunha o aponta como o autor do fato e, em juízo, as testemunhas sequer fazem referências à
autoria, visto que o fato tido como delituoso não foi presenciado por nenhuma delas.
Dessa forma, de acordo com a análise da prova produzida durante a tramitação do feito, conclui-se não haver indícios concretos e
sérios que possibilitem a prolação de um decreto de pronúncia quanto ao co-acusado MARCIVALDO COELHO DOS SANTOS, apenas
meras conjecturas, incapazes de lastrear uma decisão dessa natureza.
De outra parte, em relação ao acusado MAGNO MARTEL DOS SANTOS, conforme já arrazoado supra e considerando que nesta fase
predomina a premissa do in dubio pro societate, e, partindo deste princípio, vislumbro elementos suficientes para a sua pronúncia, não
tendo como afastá-los neste momento, devendo serem melhor analisadas pelo Colendo Conselho de Sentença.
Reporto-me ainda à qualificadora contida na denúncia, deverá ser levada à apreciação dos senhores jurados, que por ocasião da
realização da Sessão do Tribunal do Júri Popular, decidirão sobre o seu conteúdo, considerando que o laudo de exame necroscópico
de fls.08/09 nos traz claramente que houve lesão que resultou ferida pérfuro-incisa em região supraescapular direita, ou seja, a vítima
foi golpeada nas costas. Some-se a isso o fato de que o próprio acusado MAGNO ter afirmado que desferiu um segundo golpe nas
costas do ofendido, que colaborou para o óbito, segundo o laudo nos autos.
Assim tem decidido nosso E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL PRONÚNCIA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - SUFICIÊNCIA DE PROVA RAZOÁVEL DA
MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA - DECISÃO SINTÉTICA - SEM MAIORES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROVA - 1)
Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, para justificá-la é bastante que o juiz se convença da existência do
crime e de que haja nos autos indícios da autoria - 2) a decisão deve ser concisa, sem se aprofundar em detalhamento e discussão da
prova, a fim de que não influencie o Conselho de Sentença. Acórdão: 2733. Relator: Des. MÁRIO GURTYEV.
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ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de o Conselho de Sentença decidir com justiça como lhe parecer mais acertado, com base no art.
413 do CPP, PRONUNCIO o acusado MAGNO MARTEL DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nos termos
do art. 121, § 2º, incisos IV, CP.
De outro lado, desacolho a denúncia e IMPRONUNCIO MARCIVALDO COELHO DOS SANTOS da imputação a ele atribuída, com
fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.
Tendo em vista que não sobreveio nenhum motivo autorizador da prisão preventiva, deixo de decretar a prisão do pronunciado.
Após o trânsito em julgado da presente decisão, voltem os autos conclusos para deliberação, nos termos do art. 421 do CPP.
Registro eletrônico.
Publique-se.
Intimem-se.

OF

Nº do processo: 0004912-98.2008.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: LEANDRO ROCHA DA SILVA
Advogado: RIANO VALENTE FREIRE - 1405AAP
Sentença: O Representante do Ministério Público, com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial, ofereceu denúncia em
face de LEANDRO ROCHA DA SILVA, brasileiro, solteiro, açougueiro, natural de Itaituba-PA, nascido em 18/03/1979, R.G. 3.609.679-2
SSP/PA, CPF 733.417.622-72, Inscrição Eleitoral 403.495.513-17, filho de Raimundo Barbosa da Silva e de Irene Rocha da Silva,
residente na Rua São Paulo, 190, bairro Santana, Santarém-PA, como incurso nas penas do artigo 33, caput c/c 40, V, ambos da Lei nº
11.343/2006, pela prática do seguinte fato delituoso:

ÇÃ

O

"(...) que no dia 23/07/2007, por volta das 7h30, quando uma equipe de policiais federais realizava fiscalização de rotina nas
embarcações que atracavam no "Porto do Grego", nesta cidade, encontraram na embarcação "Quirino Neto" no interior de um
refrigerador marca Electrolux, aproximadamente 8.415g (oito mil quatrocentos e quinze gramas) de substâncias entorpecentes, tipo
'cocaína'.(...) que o mencionado eletrodoméstico chamou atenção dos policiais, os quais realizaram uma busca em seu interior, ocasião
em que encontraram a referida substância entorpecente. () o capitão da embarcação, Sr. José Célio Souza Fonseca, foi questionado
acerca da propriedade do refrigerador, o qual esclareceu ter sido despachado por LEANDRO ROCHA DA SILVA." (fls. 02/04).
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Na forma do art. 55 da Lei 11.343/06, o acusado foi notificado para apresentar defesa preliminar, a qual foi ofertada por advogado
constituído que arrolou cinco testemunhas e argumentou acerca da realidade dos fatos, do desconhecimento do que era transportado,
da ausência de autoria, ao final pediu a rejeição da denúncia e, alternativamente, a absolvição do acusado ou, ainda, no caso de
condenação o reconhecimento das condições favoráveis, previstas no § 4º do art. 33 do diploma acima citado (fls. 114/119)
Recebida a denúncia, foi determinada a designação de audiência de instrução e julgamento e a citação do acusado, esta ocorrendo
regularmente, conforme mandado de fls. 128/129.
O acusado e todas as testemunhas possíveis foram ouvidos por Carta Precatória (fls. 148/152 e 156/157), havendo a dispensa das
demais (fl. 152).
Tendo em vista não haver outras diligências a serem realizadas, declarou-se encerrada a fase de instrução, determinou-se a intimação
das partes para apresentação das alegações finais (fl. 158).
O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva e a conseqüente condenação do acusado, nos
exatos termos da denúncia, considerando que a prova testemunhas confirma a autoria do delito, conforme declarações transcritas na
sua peça processual (fls. 159/162).
Por sua vez, a defesa do acusado requereu a sua absolvição alegando que o fato imputado ao mesmo fora praticado sem o
conhecimento do referido acusado, portanto ausente o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo. De outro lado, na hipótese de
condenação, requereu alternativamente pelo reconhecimento das condições favoráveis ao acusado (fls. 165/166).
Relatados sucintamente.
D E C I D O.

Versa a presente ação penal apurar no presente processado a responsabilidade criminal do acusado pela prática do delito tipificado na
denúncia.
A materialidade encontra-se, no presente feito, evidenciada por meio do auto de apreensão (f. 08); o laudo preliminar de constatação
realizado no material apreendido, que resultou positivo para cocaína (fl. 14); laudo de exame de substância realizado no material
apreendido, no qual resultou positivo para o alcalóide COCAÍNA e também foi identificada a presença do fármaco FENACETINA (fls.
29/31).
Vejamos, pois, a autoria e a responsabilidade do acusado.
O acusado LEANDRO ROCHA DA SILVA, na fase administrativa, expôs sua versão sobre os fatos afirmando que não tinha
conhecimento da existência de droga no interior da geladeira que transportava, pois apenas estava levando alguns objetos para cidade
de Macapá a pedido de seu tio AMARILDO ROCHA DE ALMEIDA que estaria de mudança para este Estado. Num segundo momento,
afirmou à autoridade policial que trazia os objetos a pedido da mulher de seu tio, conhecida como JAMILE e que tinha conhecimento de
que AMARILDO se envolvia com droga (fls. 85/87 e 90/92). Em juízo, ratificou suas declarações, ao afirmar:
"(...) QUE não é verdade que despachou a geladeira; QUE não tinha conhecimento que dentro da geladeira havia cocaína; QUE uma
mulher chamada Jamile que lhe prometeu 600 reais para o depoente trabalhar no açougue pediu para colocar a geladeira em seu
nome; QUE, Jamile era mulher de seu tio Amarildo Rocha da Silva; QUE Jamile mora atualmente em Manaus, mas não sabe dizer seu
endereço; QUE seu tio ficou preso em Santarém; QUE seu tio fugiu do presídio; QUE foi com seu tio pegar os objetos; QUE ao chegar
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ao barco ficou sabendo que a polícia tinha levado porque estava cheia de drogas; () QUE em 1998 foi preso acusado de tráfico de
drogas; QUE isso ocorreu em Itaituba; QUE ainda não foi julgado em Itaituba; QUE no momento em que os policiais acharam a
geladeira o depoente estava jogando videogame; QUE não foi atrás da geladeira; QUE brigou com seu tio e depois foi embora para
casa, voltando para Santarém; QUE tinha dinheiro para ir e voltar; QUE deixou seus dois filhos em Santarém com sua mãe () QUE não
conhecia José Celio Fonseca; QUE não sabe o motivo de José Célio ter dito que o depoente despachou a geladeira; () QUE quem
pagou a passagem foi a Jamile; QUE Jamile despachou também uma máquina de lavar e um fogão;( )" (156/157).
A testemunha SÉRGIO LACERDA DE OLIVEIRA, policial federal que atuou nas diligências que resultou na apreensão da droga,
afirmou que, se recorda dos fatos narrados na denúncia, por se tratar do caso da geladeira. Vejamos:
"() que estava na equipe que realizou a verificação do conteúdo da geladeira; que no dia dos fatos por denúncia anterior, houve
operação da Polícia Federal e equipe chegou ao porto por volta das duas da manhã e a embarcação por volta das sete da manhã; foi
realizada a vistoria em várias malas de passageiros e instalações do barco, tendo a equipe liberado as pessoas aos poucos; que
reparou que a geladeira foi abandonada por alguém, porque se perguntou sobre o dono da geladeira e ninguém perguntou; que no
momento da abertura da geladeira sentiu de imediato um cheiro forte de cocaína; que acha que a droga estava em pasta; que a
cocaína não estava visível no interior do refrigerador; que a droga estava dentro da porta da geladeira; que no dia dos fatos o
proprietário da geladeira se evadiu do local; que a equipe buscou junto ao dono do barco a relação de nomes das pessoas e se
descobriu que a geladeira constava em nome do réu; que não se lembra se participou da localização de Leandro; que a prisão de
Leandro não foi feita de imediato; que se recorda de haver a citação de um nome "Kiko" nas investigações, mas não sabe associar a
que pessoa representava. () que não se recorda se no curso da investigação houve apuração de que um terceiro tenha entrado em
contato com a geladeira; que a geladeira foi encontrada no porão da embarcação e examinada no mesmo local, tendo sido enviada
para a superintendência regional do Amapá; que no porão da embarcação, quando localizada a geladeira, houve questionamento sobre
o proprietário, ninguém respondeu, ocasião em que foi aberta e examinada se conteúdo;... "(fl. 148).
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A testemunha JOSÉ CÉLIO SOUZA FONSECA, proprietário e comandante do barco que transportou o acusado e a droga de Santarém
à cidade de Santana, declarou:
"(...) que presenciou apenas apreensão da substância entorpecente, sendo que esta foi pesada na Polícia Federal atingindo um
montante superior a oito quilos. QUE a sustância entorpecente foi encontrada no interior do refrigerador; QUE o denunciado, Leandro
Rocha, esteve, na embarcação acompanhado de uma moça e um homem, para entregar uma máquina de lavar e um fogão; QUE a
época dos fatos o depoente era comandante e proprietário da embarcação Quirino Neto; QUE quem recebeu a mencionada mudança
foi a filha do depoente; QUE os bens foram despachados pelo denunciado Leandro Rocha, tendo como destinatário o elemento
conhecido apenas como "Felix"; QUE o denunciado pagou o frete, querendo desconto, salientando que duas pessoas iriam
acompanhar a mudança; QUE Leandro Rocha não chegou a mencionar que ele mesmo era quem iria acompanhar a mudança,
juntamente com o próprio destinatário desta; QUE a embarcação sai de Santarém no sábado; QUE no domingo o filho do depoente
relembrou a esta que o ora denunciado era filho de uma pessoa que três anos antes havia sido detida na embarcação Magno Barroso
(também de propriedade do depoente), com uma quantia media de cinco quilos de substância entorpecente; QUE ao chegar em
Santana, Estado do Amapá, na segunda feira, o denunciado Leandro Rocha percebeu a presença da PF, e apreendeu a substancia
entorpecente referida na denúncia; QUE o depoente não tem nenhuma dúvida de que a geladeira referida na denuncia, que abrigava
mais de oito quilos de substancia entorpecente foi embarcada por Leandro Rocha; QUE a substancia entorpecente estava
cuidadosamente escondida, prensada, no interior das paredes da geladeira, onde normalmente fica o material de isolamento térmico;
QUE a abordagem policial se deu, junto a embarcação por volta das nove horas da manhã, sendo que neste momento prestou
depoimento na delegacia Federal; QUE por volta das 18 horas, ainda do mesmo dia, Leandro Costa da Silva retornou ao porto onde
estava a embarcação Quirino Neto; QUE da entrada do mencionado porto até a embarcação havia uma distância média de duzentos
metros; QUE logo que entrou na área do porto, Leandro rocha comentou, com o carregador conhecido como "Machado", que tinha
retornado para pegar sua mudança; QUE Machado, no entanto, informou ao réu que a PF havia encontrado a substancia entorpecente,
na geladeira despachada por este; QUE neste momento Leandro Rocha empreendeu fuga, sequer se aproximando do barco. () QUE no
porão do barco a bastante segurança; QUE somente a tripulação tem acesso ao porão da embarcação; QUE a PF revistou toda a
mudança do acusado, no entanto levou somente o refrigerador, que continha substancia entorpecente; QUE o valor do frete foi fechado
pelos filhos do depoente; QUE no momento em que os eletrodomésticos foram embarcados, o Leandro Rocha, o depoente se
encontrava presente na embarcação; QUE a época dos fatos trabalhavam cinco pessoas na embarcação; QUE a sala de máquinas não
tem contato com o porão; QUE Leandro e Felix compraram as passagens de Santarém a Santana; QUE foi entregue a relação de
passageiros; QUE no momento em que o barco atracou no município de Santana, na qualidade de proprietário e comandante do barco,
na segunda-feira, o depoente foi quem recebeu os bilhetes de passagens dos passageiros que desembarcaram, razão pela qual sabe
dizer que Felix e Leandro Rocha foram as primeiras pessoas a desembarcar da embarcação, poucos instantes antes da PF adentrar
para proceder a revista; QUE se recorda bem do réu Leandro, sabendo informar que este tem uma tatuagem em uma das pernas; QUE
pelo que se recorda foi a primeira vez que Leandro Rocha viajou na embarcação." (fls. 149/151)
As demais testemunhas inquiridas em juízo se limitaram tão somente em tecer comentários abonatórios a respeito da conduta social do
réu, portanto, desnecessária a transcrição de seus depoimentos (fls.149/152).
Pois bem. Diante de toda prova oral colhida nos autos, verifico que as mesmas são francamente desfavoráveis ao acusado, senão
vejamos.
O acusado não negou que era a pessoa responsável pela geladeira encontrada no barco onde foi localizada a droga apreendida, muito
embora não tenha admitido que agiu com dolo, pois, segundo ele, desconhecia que no seu interior desse objeto havia tal substância.
Todavia, o depoimento da testemunha JOSÉ CÉLIO SOUZA FONSECA demonstra de forma clara que o acusado tinha sim
conhecimento da droga que levava, pois suas atitudes assim o demonstram. Vejamos.
Segundo a referida testemunha, o imputado esteve na embarcação no momento que despachou o refrigerador, tendo um
comportamento bastante ativo na ocasião, pois apesar de ter comparecido naquela oportunidade acompanhado de duas outras
pessoas, foi ele quem pagou o frete, solicitou desconto e ainda informou sobre as pessoas que iriam acompanhar o transporte da
mercadoria, evidenciando, dessa forma, ter o comando e controle da situação. Frisou a testemunha que tão logo o acusado retornou à
embarcação para apanhar seus objetos, foi o mesmo informado por um carregador sobre a apreensão da droga, ocasião em que ele
empreendeu fuga daquele local.
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Ademais, José Célio confirmou que a droga foi encontrada no interior da geladeira que fora embarcada pelo processado.
O policial SÉRGIO LACERDA DE OLIVEIRA confirmou que no dia dos fatos esteve no Porto do Grego, neste município, onde
encontrou numa embarcação a droga apreendida, que se encontrava por dentro da porta da geladeira, sendo que na ocasião o
acusado não estava no momento da apreensão.
Registre-se que o acusado informou em juízo que já teve outro envolvimento com fatos semelhante, pois em 1988 foi acusado pela
prática de tráfego de drogas na Comarca de Itaituba e que era de seu conhecimento que seu tio AMARILDO teria envolvimento com
substância entorpecente.
Por oportuno, cumpre registrar que o acusado nada declarou que desabonasse os depoimentos das testemunhas, diga-se, que foram
feitos de forma harmoniosa entre si, desde a fase policial, sendo legítimos para se chegar a um decreto condenatório.
Assim sendo, de tudo que foi colhido nos autos, restou a certeza da participação do acusado no evento delituoso, pois nesse aspecto o
conjunto probatório é harmonioso e as provas levam a sua participação efetiva no delito, que transportava droga para o comércio ilegal.
Dessa forma, afasto as alegações da defesa de que o inculpado não agiu com dolo, pois as provas revelam o contrário.
Destarte, estando bem comprovadas a existência e autoria do delito, tratando-se de fato ilícito, pois o réu agiu em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, pois não tinham autorizações para agir como o fizera, e ainda, uma vez que inexistem causas
legais ou supra legais de exclusão da ilicitude a serem aplicadas, sendo igualmente, culpável, pois inocorrem causas de isenção de
pena, a condenação é medida impositiva em relação ao delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da lei 11.343/2006.
Conforme demonstrado, o acusado transportava a droga da cidade de Santarém, Estado do Pará, à cidade de Santana, Amapá,
restando assim caracterizada a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da lei de drogas.
Por fim, observo que o réu é primário e possuidor de bons antecedentes, conforme consta na certidão criminal de fls. 168/169.
ISSO POSTO, julgo procedente a denúncia para condenar o acusado LEANDRO ROCHA DA SILVA, já devidamente qualificado nos
autos, como incurso na conduta tipificada no artigo 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06.
Atento às diretrizes norteadoras dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena.
Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Seus antecedentes não se encontram maculado, à luz da certidão criminal
juntada nos autos (fls. 168/169) pelos depoimentos favoráveis quanto a sua pessoa, verifico que sua conduta social é boa. Nada se
apurou nos autos que comprometesse sua personalidade. O motivo do crime é o lucro fácil. As circunstâncias do crime lhe são
prejudiciais, visto que a quantidade de droga encontrada como o réu era relativamente grande ( mais de 8 kg de cocaína). As
conseqüências extrapenais lhes são favoráveis, vez que a droga restou apreendida. Por fim, não há que se falar em comportamento da
vítima.
Assim sendo, aplico-lhe a chamada pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, de acordo
com o previsto no art. 59 do CP e atento, principalmente, a natureza e quantidade da droga apreendida, a personalidade e a conduta
social do réu (art. 42 da Lei 11.343/06).
Todavia, em razão da confissão parcial de seus atos e por considerá-la como circunstância relevante para o deslinde do caso, à luz do
art. 66 do CP, atenuo sua pena de 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinqüenta) dias-multa, eis que, nesta fase, não se pode ir aquém do
mínimo legal ( Súmula 231 do STJ), passando assim para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Considerando que o delito se deu entre apenas dois Estados da Federação, aumento de 1/6 (um sexto) da pena, ou seja, de 10 (dez)
meses de reclusão e 83 (oitenta e três dias-multa), passando assim para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Tendo em vista ser o réu primário, de bons antecedentes, e ainda não ficar provado que o mesmo integra organização criminosa, nem
se dedica às atividades criminosas, à luz do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, reduzo sua pena de 2/3 (dois terços), ou seja, de 03 (três)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 383 (trezentos e oitenta e três) dias-multa, passando assim para 01 (um) ano, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 195(cento e noventa e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva à míngua de demais
circunstâncias atenuantes ou agravantes e/ou causas de diminuição e de aumento de pena.
Estabeleço o regime inicial para o cumprimento de sua pena o fechado, a teor do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072.
Levando em conta que não existe dados sobre a situação econômica do réu, fixo a pena de multa no valor unitário 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente è época do fato (art. 43 da Lei 11.343/2006), o qual deverá ser atualizado por ocasião de sua execução (art.
49, § 2º°, CP) e paga dentro de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado desta decisão (art. 50, CP), sob pena de inscrição em dívida
ativa da Fazenda Pública (art. 51, CP).
Com fundamento no art. 58, § 1º c/c art. 32, § 1º, determino a incineração da droga apreendida, preservando-se a quantidade já
coletada e separada, mencionada no laudo de exame de substância à fl. 316, para eventual contraprova.
Considerando que o aparelho doméstico apreendido foi instrumento para a prática do crime, razão pela qual dou por perdido o referido
objeto a favor da União, com fundamento no art. 63 da Lei 11.343/06.
Concedo ao réu o direito de aguardar eventual recurso em liberdade, visto que ausentes os requisitos da prisão preventiva.
Condeno-o, igualmente, no pagamento das custas processuais.
Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o seu nome no rol dos culpados, expeça-se carta de sentença à Vara das
Execuções Penais, procedendo-se as comunicações e anotações necessárias, inclusive quanto a incineração da parte residual da
droga.
Registro eletrônico. Publique-se. Intimem-se.
Santana, 23 de março de 2.010.

Nº do processo: 0006100-92.2009.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: RONIERE COELHO ANDRADE
Advogado: RONILSON BARRIGA MARQUES - 1322AP
Sentença: O Representante do Ministério Público, com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial, ofereceu denúncia em
face RONIERE COELHO ANDRADE, brasileiro, solteiro, eletrecista, natural de Macapá-AP, nascido em 14/10/1984, filho de Zuleide
___________________________ Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ___________________________ 121

Amapá - Macapá, 5 de Abril de 2010 | Diário da Justiça Nº 58/2010

Palheta Coelho e Lauro da Silva Andrade, residente na Trav. L-13, n.º 127, bairro Provedor I, Santana-AP; como incurso no artigo 121,
§ 2º, I c/c 14, II, ambos do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos:
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'(...) que no dia 15/03/2009, por volta de 17 horas, no Bar do Rob, situado na Rodovia Salvador Diniz, próximo a escola Estadual
Pestana, o denunciado, portando arma branca, tipo faca, com manifesto animus necandi, desferiu um golpe no peito da vítima
ANTÔNIO MATIAS MORAES, somente não alcançando seu intento por motivos alheios à sua vontade, conforme se verifica dos laudos
de fs. 04 e 05.
Constam nos autos que no dia, hora e local supra mencionados, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica juntamente com seus
amigos, quando o denunciado envolveu-se em uma briga com uma pessoa que também estava no bar, tendo a vítima e seus amigos
colocado o denunciado para fora do estabelecimento. Contudo, minutos após, o denunciado voltou armado com uma faca (arma
branca) e tentou entrar no bar, porém foi impedido pela vítima e um amigo. Nesse instante, o denunciado, utilizando-se da faca que
portava, desferiu um golpe no peito da vítima, somente cessando as agressões com a intervenção de terceiros, que o impediram de
atingir seu objetivo, qual seja, matar a vítima.
O crime foi praticado por motivo fútil, eis que o denunciado tentou matar a vítima porque foi impedida de adentrar no bar, para fazer
baderna." (fls. 02/03).

É o que tinha de importante a relatar.
D E C I D O.
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Recebida a denúncia (f. 35), foi o acusado citado para responder a acusação por escrito (fs. 38/38 - verso), cuja apresentação em juízo,
feita por procurador constituído, foi juntada às fs. 39/40.
Na Defesa Preliminar discordou da denúncia, alegando, em seu bojo, que de fato "houve uma desavença entre as partes, contudo
esclarece que também foi vítima dessa confusão generalizada...". Na oportunidade, requereu a rejeição da denúncia ou o
prosseguimento da ação, quando provará "a verdade real dos fatos", tendo arrolado duas testemunhas. (fs. 39/40).
Por ocasião da instrução processual, foi ouvida a vítima e quatro testemunhas e, posteriormente, foi o acusado interrogado (fls.51/63).
Os debates orais foram substituídos por memoriais de assim requerem as partes (fl. 50).
Em sua manifestação, o Ministério Público, diante da presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, requereu a pronúncia
do acusado nos termos da denúncia, vez que a defesa não demonstrou que o imputado agiu sob a excludente da legítima defesa (fls.
64/65).
Por sua vez, a defesa dos acusados requereu a absolvição sumária, sob o argumento de que seu cliente agiu em legítima defesa, pois
teria sido agredido por um número superior de pessoas e, para se defender, usou dos meios necessários para salvar sua vida (fl.67/68).
Certidão Criminal do acusado juntada às fs. 36/37.
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Versa a presente ação apurar delito consistente na prática da tentativa de crime de homicídio, o qual está sendo imputada ao
denunciado.
Oportuno é observar que o pedido formulado pela acusação é que o acusado seja pronunciado, para posterior julgamento pelo júri,
sendo, portanto, suficiente que haja prova da materialidade e indícios de que foi ele o autor dos delitos (art. 413, CPP), requisitos que
passo a analisar.
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, não só pelos depoimentos e declarações produzidas, mas também pelas
provas técnicas acostadas aos autos (fs. 07/08), as quais nos trazem o laudo de exame de lesão corporal e o laudo complementar
realizado na vítima Antônio Matias Moraes, atestando que esta sofreu ofensa à sua integridade física, ocasionada pela ação de
instrumento cortante.
Dessa forma, provada a materialidade do crime, passa-se a aferir os indícios de autoria.
Nesta fase não se trabalha com possibilidades, que são suposições que não se apóiam nas provas dos autos. Possibilidade é simples
conjectura. Para a pronúncia deve-se ter probabilidade de o fato ter acontecido como descrito na denúncia, e probabilidade, ao
contrário da possibilidade, é a condição de o Ministério Público provar sua tese demonstrando, para o julgador, no bojo do processo,
onde estão os elementos que conduzam a sentença de pronúncia.
Propõe-se o órgão acusador a provar que o acusado é o autor do crime narrado na vestibular acusatória.
Especificamente, quanto aos indícios que favorecem o Ministério Público, temos nos autos as declarações do próprio acusado - que
reconheceu ter lesionado a vítima -, como o depoimento do ofendido e de mais duas testemunhas de que o acusado tentava agredir a
vítima.
Nesta fase predomina a premissa do in dubio pro societate, e, partindo deste princípio, vislumbro elementos suficientes para a
pronúncia, não tendo como afastá-los neste momento, devendo ser mais bem analisadas pelo Colendo Conselho de Sentença.
Reporto-me ainda à qualificadora contida na denúncia, deverá ser levada à apreciação dos senhores jurados, que por ocasião da
realização da Sessão do Tribunal do Júri Popular, decidirão sobre o seu conteúdo, considerando que há nos autos elementos que
levam a crer que a motivação do crime foi em razão de desentendimento de somenos importância para o ato praticado pelo imputado.
Assim tem decidido nosso E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL PRONÚNCIA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - SUFICIÊNCIA DE PROVA RAZOÁVEL DA
MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA - DECISÃO SINTÉTICA - SEM MAIORES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROVA - 1)
Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, para justificá-la é bastante que o juiz se convença da existência do
crime e de que haja nos autos indícios da autoria - 2) a decisão deve ser concisa, sem se aprofundar em detalhamento e discussão da
prova, a fim de que não influencie o Conselho de Sentença. Acórdão: 2733. Relator: Des. MÁRIO GURTYEV.

ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de o Conselho de Sentença decidir com justiça como lhe parecer mais acertado, com base no art.
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413 do CPP, pronuncio o acusado RONIERE COELHO ANDRADE, devidamente qualificado nos autos, como incurso nos termos do
art. 121, § 2º, incisos II, c/co art. 14, II, ambos do Código Penal.
Tendo em vista que não sobreveio nenhum motivo autorizador da prisão preventiva, deixo de decretar sua prisão.
Após o trânsito em julgado da presente decisão, voltem os autos conclusos para deliberação, nos termos do art. 421 do CPP.
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Registro eletrônico.
Publique-se.
Intimem-se.
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Nº do processo: 0019871-45.2006.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: CHARTON MACHADO ALVES
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Sentença: O Representante do Ministério Público, com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial, ofereceu denúncia em
face de CHARTON MACHADO ALVES, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Santana-AP, nascido em 05/03/1988, filho de Maria
José Rodrigues Machado e de Reginaldo da Rocha Alves, residente na Rua São João Apóstolo, n.º 625, bairro Paraíso, Santana-AP,
como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:
'(...) que no dia 18 de agosto deste ano (2006), o denunciado, agindo de livre e espontânea vontade, subtraiu, para si, uma bateria
Delphi Freedon OFA55D, n.º de série 239553, uma bateria Delphi, nº série 128054 e uma roda de motocicleta completa, com pneu
Pirelli MT 60, da vítima Gilmar Medeiros de Oliveira.No dia do fato, o denunciado estava trabalhando na casa da vítima, localizada na
Rua D-7, n.º 183, bairro Vila Amazonas, quando subtraiu os objetos mencionados acima, que estavam no quintal da residência."
Recebida a denúncia (fl. 29), foi o acusado devidamente citado (fls. 32/33).
Defesa prévia apresentada à fl. 40, na qual se protestou pela oitiva das testemunhas arroladas na denúncia.
Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e uma testemunha (fls. 45 e 62), sendo o acusado posteriormente interrogado
(fls. 63/64).
Nenhuma diligência foi requerida pelas partes após a instrução do processo (fls. 65/65 - verso).
As partes ofereceram suas alegações finais, através de memoriais, sendo que o Órgão Ministerial pugnou pela procedência da
denúncia, em razão da suficiente presença da materialidade e comprovada autoria sobre a pessoa do acusado, tendo este confessado
a prática do delito (fls. 69/70).
A douta Defesa, por outro turno, requereu a absolvição do acusado, alegando, em suma, insuficiência de provas para ensejar um
decreto condenatório (fls. 72/73).
Em seguida, após ter sido detectado que não foi oportunizado o acusado a receber a proposta de suspensão condicional do processo,
foi determinadas diligências no sentido do acusado ser intimado para o ato, mas o mesmo não restou localizado.
Todavia, em razão do acusado ter sofrido condenação transitada em julgado, conforme consta no despacho de fl. 95, os autos vieram
conclusos para sentença.
Antecedentes criminais do acusado atualizados juntados às fs. 96/99, atestando a sua primariedade, contudo, de maus antecedentes.
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Era o que tinha de importante a relatar.
D E C I D O.
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Versa a presente ação apurar a prática de delito contra o patrimônio, a qual está sendo imputada ao denunciado.
A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de entrega de fl. 20; e ainda pelo laudo de exame pericial de avaliação
merceológica direta (fls. 22/23).
Analisemos a autoria.
O acusado reconheceu em juízo que pegou uma bateria usada do terreno da vítima, sem a autorização do mesmo, alegando, porém,
que só procedeu dessa forma em razão de achar que o ofendido não precisava dos objetos levados por ele. Vejamos suas
informações:
'(...) QUE é verdadeira a imputação que lhe é feita, esclarecendo que a pedido de sua tia foi trabalhar no quintal da casa da vítima na
limpeza do mesmo; QUE estavam no referido quintal uma roda de motocicleta com pneu e uma bateria de motocicleta usadas; QUE
imaginou que a vítima não estava necessitando daqueles objetos, por isso resolveu levá-los embora; QUE passado uma semana
aproximadamente o ofendido perguntou ao interrogando se este não teria visto os objetos acima mencionados, tendo o interrogando
dito ao ofendido que ele teria pego os mesmos; QUE diante disto o ofendido compareceu na delegacia para informar com quem
estavam os objetos, já que havia comunicado à autoridade policial do furto em data anterior; QUE juntamente com o ofendido e dois
policiais civis o interrogando foi até os locais onde estavam os objetos e os entregou ao ofendido; QUE não conhece as provas já
apuradas; QUE conhece as testemunhas arroladas na denúncia, nada tendo a alegar contra as mesmas; QUE alega ainda em sua
defesa que era acostumado a realizar trabalhos na residência do ofendido e que somente levou a res furtiva da casa deste por imaginar
que o ofendido não estava mais necessitando dos objetos, muito embora não tenha pedido autorização ao ofendido para tanto (). "
(fl.63/64)
Por sua vez, a vítima GILMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA afirmou que após ter percebido o sumiço da res furtiva, procurou uma oficina
de motocicleta e lá estando foi informado das características da pessoa que lá tinha comparecido e oferecido a roda da moto. Diante
dessas informações, procurou a polícia e foi até a casa do processado, obtendo êxito em encontrar seus bens. Vejamos:
'QUE o acusado realizava serviços eventuais de limpeza de quintais e piscinas, não só para o declarante como também para alguns
vizinhos seus; QUE notou o desaparecimento das baterias e da roda de uma de suas motocicletas e em face disto resolveu ir até uma
oficina de motos para perguntar ao proprietário se não havia comparecido ninguém oferecendo alguns de seus bens subtraídos; QUE
ressalta o declarante que a roda pertence a uma motocicleta que é rara, ou seja, somente o declarante a possui neste município; QUE
se trata da motocicleta XT600-TÉNÉRÉ; QUE o funcionário da oficina confirmou que havia aparecido uma pessoa lá oferecendo a roda
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completa, informando as características da referida pessoa; QUE diante dessa informação o declarante não teve dúvida que se tratava
do acusado e em face disto se dirigiu até a residência deste acompanhado de dois policiais civis e lograram êxito em encontrar na
mesma uma das baterias subtraídas; QUE o acusado, diante disto, informou onde estavam os demais bens subtraídos, os quais
estavam em outras duas residências em casas de amigos do acusado; QUE recuperou os bens no mesmo estado em que se
encontravam, isto aproximadamente uma semana após a subtração; QUE após recuperar os bens se dirigiu até a delegacia de polícia
para levar a notícia do delito. " (fl.45).
De sua parte, o Sr. JACKSON JADER PINHEIROS DA SILVA, padrasto do acusado, asseverou que presenciou quando o acusado
apareceu na sua casa com a res furtiva, tendo o mesmo indagado sobre quem poderia comprar os objetos, indicando um conhecido
seu que era dono de uma motocicleta. Posteriormente, auxiliou a polícia na localização da res furtiva. Vejamos seu depoimento em
juízo:
'QUE informa o declarante que o acusado na verdade estava trabalhando na casa de uma tia paterna sua cuja residência fica ao lado
da casa da vítima; QUE no final da tarde o acusado compareceu na residência trazendo consigo uma bateria e uma roda com pneu de
motocicleta, ambos usados; QUE o acusado perguntou ao declarante se ele conhecia alguém que poderia adquirir aquelas
mercadorias, que afirmou estarem no quintal da casa da tia; QUE o declarante não suspeitou de nada, já que a tia do acusado é
proprietária de uma motocicleta; QUE o declarante disse primeiramente ao acusado que por tratar-se de material usado, pouca gente
iria se interessar na aquisição daqueles objetos; QUE no outro dia se lembrou que um amigo seu que responde pelo apelido de "Tchê"
é possuidor de uma motocicleta e juntamente com o acusado se dirigiram para a casa do mesmo; QUE "Tchê" disse que aquela roda
não serviria para a sua motocicleta já que a mesma é moderna e aquela roda é de uma motocicleta mais antiga; QUE mesmo assim
declarante deixou a roda na casa de "Tchê"; QUE a bateria o acusado deixou em uma oficina de motocicleta; QUE passados
aproximadamente uma semana compareceu na residência do declarante uma viatura policial procurando pelo pneu e bateria de uma
motocicleta; QUE o declarante surpreso com essa notícia se dirigiu juntamente com os policiais até a residência de "Tchê" e
posteriormente até a oficina onde a bateria se encontrava; QUE o acusado confirmou perante a autoridade policial que efetivamente
havia retirado aqueles objetos do quintal da casa do ofendido; QUE não tem conhecimento que o acusado tenha praticado outros atos
ilícitos. " (fl.62).
Pois bem.
Diante as provas produzidas nos autos, que são harmônica, contando inclusive com a confissão do acusado, não resta dúvida sobre a
autoria do delito e da responsabilidade penal do acusado pelos fatos narrados na denúncia.
Ademais, as razões do acusado para o cometimento da infração penal não podem ser acolhidas, pois não se pode admitir que alguém
vá se apossando de bem alheio sem a devida autorização do proprietário ou possuidor. De outro lado, o acusado tinha plena
consciência do valor econômico dos objetos, tanto que, logo após a subtração dos mesmos, procurou oferecê-los a terceiros para se
locupletar ilicitamente.
O laudo merceológico avaliou da res furtiva indica o valor econômico da mesma em R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais).
Portanto, não havendo dúvida de que foi o denunciado a pessoa que entrou na propriedade da vítima e de lá praticou a subtração da
res furtiva, não há que se cogitar na inexistência de provas quanto a autoria do evento criminoso.
Dessa forma, a condenação se impõe.
ISTO POSTO, e dos mais que nos autos constam, julgo procedente a denúncia, e de conseqüência, condeno o acusado CHARTON
MACHADO ALVES, nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.
Atento às diretrizes norteadoras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena.
Sua culpabilidade não merece um plus de reprovação, eis que normal à espécie. Seus antecedentes encontram-se maculados, eis que
segundo nos informa suas certidões criminais de fls. 96/99, o mesmo foi condenado definitivamente por crime de furto, cuja sentença
transitou em julgado em 16/11/2009. Não existem no processo elementos suficientes para se aferir sua conduta social, assim como sua
personalidade. Os motivos do crime são normais à espécie, isto é, o lucro fácil. As circunstâncias de tempo, lugar e maneira de
execução também se mostram adequados ao tipo penal do furto, não merecendo maiores considerações nesta fase. As conseqüências
de seu ato não foram tão danosas à vítima, já que teve recuperado seus bens. Quanto ao comportamento da vítima, vê-se que ela não
contribuiu para o evento criminoso.
Assim sendo, aplico-lhe a chamada pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Tendo em
vista a menoridade do réu e sua confissão em juízo, atenuo sua pena em 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
passando assim para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a, portanto, definitiva, à míngua de demais
circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena.
Estabeleço o regime inicial para o cumprimento de sua pena o aberto, a teor do disposto no artigo 33, § 2°, "c", do Código Penal.
Presentes os requisitos dispostos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços a comunidade, a qual deverá ser prestada perante o Corpo de Bombeiro Militar desta cidade,
pelo período de 01 (um) ano, durante 07 (sete) horas semanais, em horário que não prejudique suas atividades normais de trabalho.
Considerando a situação econômica informada no interrogatório do réu, fixo a pena pecuniária irrogada ao mesmo no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente è época do fato, o qual deverá ser atualizado por ocasião de sua execução (art. 49, § 2°,
CP) e paga dentro de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado desta decisão (art. 50, CP), sob pena de inscrição em dívida ativa da
Fazenda Pública (art. 51, CP).
Deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais em razão de sua atividade e renda informada, além do fato de ter sido
patrocinado pela Defensoria Pública.
Publique-se.
Registro eletrônico.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o seu nome no rol dos culpados, procedendo as comunicações e anotações
necessárias.
Santana, 23 de março de 2.010.

Nº do processo: 0006074-31.2008.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
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Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: LEDSON MONTEIRO SANTOS
Advogado: JACINETE BRITO DOS SANTOS - 14018CE
Sentença: O Representante do Ministério Público com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial, ofereceu denúncia em
desfavor de LEDSON MONTEIRO DOS SANTOS,brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em 29.11.1984, na cidade de Macapa - AP,
R.G. 176814 - DICC/AP, filho de Elizete do Rosario Monteiro Santos e de Abanil Brito dos Santos, residente na Rua D-03, 88, Vila
Amazonas, Santana-AP, como incurso nas penas do artigo 214, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:
"... que no dia 22 de setembro de 2008, por volta das 21h, em sua residência, o denunciado constrangeu a vítima REBECA RIBEIRO
MACIEL, mediante violência, e com ela praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal, eis que introduziu quatro dedos na vagina
da vítima.
() que no dia do fato a vítima foi à casa de seu namorado LAERTE, que ao chegar no local não o encontrou e resolveu aguardar sua
chegada. Em dado momento a vítima pediu um copo com água para o irmão de LAERTE, que ao servi-la, agarrou-a pela mão e a
empurrou para dentro da casa, levando-a para dentro do quarto.
Naquela ocasião, o denunciado, após empurrá-la para cima da cama, baixou a calça dela até o meio das coxas e introduziu quatro
dedos em sua vagina (...). "(fls. 02/03).
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Recebida a denúncia, foi o acusado citado pessoalmente para responder à acusação por escrito (fls. 26/28).
Defesa escrita apresentada por defensor público na qual discordou da denúncia, requereu diligências e protestou pela oitiva das
testemunhas arroladas na denúncia (fls. 30/31).
Não se tratando, na espécie, de caso de absolvição sumária foi ordenado o prosseguimento do feito (fl. 32).
Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e uma testemunha (fls. 48/51). Ante a ausência injustificada do acusado foi
decretada sua revelia, portanto, não foi ele interrogado (fl. 47).
A pedido das partes, os debates orais foram substituídos por memoriais (fl. 47).
Em suas alegações finais, o Órgão Ministerial pugnou pela absolvição do acusado, alegando contradição entre os laudos periciais de
fls. 54 e 55 e palavra da vítima, pois afirma que os laudos não demonstraram a ocorrência de violência e nem constataram vestígios de
ato libidinoso diverso da conjunção carnal (fls. 56/58).
A defesa, por seu turno, comungando do entendimento do representante do Ministério Público manifestado em suas alegações finais,
afirma que as provas colhidas durante a instrução processual são insuficientes para fundamentar um decreto condenatório, pugna, por
isso, pela absolvição do acusado (fls.59/60).
É o relato sucinto.
D E C I D O.
Visa a presente ação penal a apuração do cometimento do crime de atentado violento ao pudor, cuja prática recai sobre a pessoa do
denunciado.
A materialidade do crime não restou demonstrada, pois segundo os laudos apresentados a ofensa a integridade física foi de natureza
não violenta (fl. 54), e não houve a prática de ato libidinoso (fl. 55).
Vejamos a autoria.
Primeiramente cumpre registrar que o acusado não foi interrogado em juízo,(fl. 47) eis que revel e durante a fase administrativa
reservou-se ao direito de manifestar-se somente em juízo (fl.09).
A vítima REBECA RIBEIRO MACIEL, ao ser indagada acerca dos fatos, inicialmente, permaneceu calada, a seguir relatou:
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"QUE fazia um mês que namorava o irmão do acusado chamado Laerte; QUE na época dos fatos contava com dezessete anos de
idade; QUE não era mais virgem na época dos fatos; QUE compareceu na casa de seu namorado onde lá residiam também a madrasta
e a irmã do mesmo, as quais não se encontravam no interior da residência no dia dos fatos; QUE o acusado é irmão de seu exnamorado, porém, residia na cidade de Macapá e no dia dos fatos se encontrava na casa de seu irmão; QUE aquela foi a primeira
oportunidade em que viu o acusado; QUE esclarece que se dirigiu para a residência de seu namorado na companhia de três amigas
suas as quais permaneceram cerca de trinta minutos no local e foram embora; QUE quando a declarante estava para deixar a
mencionada residência solicitou do acusado um copo d'água; QUE o acusado foi para a cozinha e retornou com um copo de água nas
mãos e quando a declarante estendeu a mão para apanhar o copo, o acusado a puxou pelo braço e a empurrou para dentro de um
quarto; QUE o acusado empurrou a declarante com violência para cima da cama e a declarante quando caiu bateu com a cabeça em
uma mesinha que havia naquele local; QUE a declarante ficou atordoada com o baque na cabeça, tendo o acusado aproveitado essa
situação e desabotoou a calça da declarante e abaixou até a altura dos joelhos; QUE informa a declarante que na residência ao lado
estava acontecendo uma reunião política de apoio ao candidato a vereador "Cabral" e pelo fato da declarante gritar alto por socorro as
pessoas que participavam da reunião escutaram e começaram a lançar pedras sobre a casa onde estavam a declarante e o acusado;
QUE o acusado ao ouvir o barulho empurrou a declarante para fora da casa, não sem antes introduzir seus dedos no orgão genital da
declarante; QUE o acusado chegou a baixar a bermuda que vestia com a intenção de praticar sexo; QUE o acusado permaneceu com o
telefone celular da declarante, o que a fez permanecer em frente a residência na companhia dos populares; QUE os populares não
invadiram a residência porque a polícia foi acionada e compareceu rapidamente no local; QUE a polícia efetuou a prisão em flagrante
do acusado, sendo este e a declarante encaminhados para DEPOL; QUE o acusado não estava armado; QUE o acusado não
demonstrou ser portador de nenhuma anormalidade mental; ... QUE costuma visitar as residências de seu namorados; QUE foi
indagado há quanto tempo a declarante não era mais virgem, tendo sido indeferido a pergunta, eis que em nada irá colaborar para o
deslinde dos fatos; QUE não acompanhou suas amigas porque aguardava a chegada de seu namorado; QUE o acusado conversava
normalmente com a declarante e suas amigas; QUE quando estava sozinha com o acusado este começou a lhe olhar com mais
intensidade, mas a declarante não imaginou nenhuma malícia por parte do mesmo; QUE o acusado não tentou lhe galantear; QUE a
declarante tentou se livrar do acusado quando este lhe segurou pelo braço." (fls. 48/49)

Por sua vez, a testemunha JOSÉ FRANCISCO DA SILVA LIMA que declarou não haver presenciado os fatos, assim se manifestou:
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"QUE participava de uma reunião política na residência ao lado de onde os fatos se deram; QUE não presenciou a chegada da vítima
na residência de seu namorado; QUE estava juntamente com outras pessoas na reunião quando começaram a ouvir gritos e pedidos
de socorro; QUE de início o depoente e as demais pessoas imaginavam que aquilo seria um castigo de pai para filha, porém os gritos
eram insistentes, tendo sido acionada a polícia militar por isso; QUE acredita que a vítima ficou gritando por quase uma hora, foi
quando as pessoas resolveram ir até a casa vizinha para saber o que estava acontecendo, já que a polícia estava demorando a chegar;
QUE as portas da residência onde o acusado se encontrava estavam fechadas; QUE algumas pessoas queriam arrombar a porta e
entrar na residência, porém o depoente aconselhou as que não agissem daquela forma e começou a conversar com o acusado que
estava dentro da residência; QUE o acusado estava temeroso de ser agredido pelos populares e se recusava a liberar a vítima, que
afirmava tratar-se de sua irmã; QUE o depoente insistia para que o acusado liberasse a vítima, dando-lhe garantia de que nada iria
acontecer com o mesmo; QUE ficou conversando com o acusado por aproximadamente trinta minutos, até que este resolveu empurrar
a vítima para o lado de fora da casa; QUE a vítima estava bastante nervosa e se limitou a dizer que não era irmão do acusado, mas sim
namorada do irmão dele; QUE a vítima chorou muito e afirmou também que havia sido lesionada pelo acusado; QUE a vítima ao sair da
casa estava com um botão de sua calça aberto, mas não dava para enxergar a sua peça íntima; QUE momentos depois compareceu
no local a ROTAN que assumiu a situação efetuando a prisão do acusado. (...) QUE o acusado quando ia conversar com o depoente
pela janela segurava a vítima pelo pescoço; QUE não viu nenhuma arma na mão do acusado; QUE no interior da residência estavam
apenas acusado e vítima." (fls.50/51).
Pois bem. Passo a sopesar as provas.
A vítima afirmou perante a autoridade policial (fl.08) e em juízo que sofrera violência sexual por parte do acusado, consistente na
introdução de seus dedos na sua vagina, conforme transcrição acima de seu depoimento.
A testemunha JOSÉ FRANCISCO DA SILVA LIMA esclarece que no dia dos fatos o acusado realmente manteve em sua residência a
vítima por pelo menos uma hora, pois durante todo esse tempo ouviu os gritos da mesma.
O acusado, na delegacia, permaneceu em silêncio. Em juízo, apesar de ter sido intimado para a audiência onde seria interrogado, não
compareceu, resultando inclusive no decreto de sua revelia.
O laudo de exame de ato libidinoso de fl. 55 é francamente favorável ao acusado, considerando que ao afirmar que não houve a prática
de ato libidinoso, ressaltando-se que o exame foi realizado poucas horas depois dos acontecimentos.
Assim, muito embora a ofendida tenha dada sua versão dos fatos, apontando o acusado como aquele que teria praticado o delito
sexual descrito na denúncia, a prova técnica vai frontalmente contra essa exposição dos fatos.
Note-se ainda, que o exame de lesão corporal realizado na vítima, à fl. 54, afirma que apesar de haver ofensa à sua integridade física,
esta decorreu de origem não violenta, pois foi consequência de agente biológico.
Diante disso, em que pese a palavra da vítima nos crimes contra os costumes ser normalmente elemento bastante para definição da
autoria e formação do juízo, há que se observar que outra provas possuem relevante valor e sendo as mesmas divergentes, há que se
ter cautela no juízo valorativo das mesmas.
Desta feita, embora o processado tenha mantido a acusada na casa dele sem a anuência da ofendida, não restou evidenciado que o
mesmo tenha se utilizado qualquer ameaça ou violência física para submetê-la a essa condição, assim como dúvida restou quanto à
ocorrência do ato libidinoso, diante da negativa do laudo de ato libidinoso.
Certo é que a palavra da vítima nos crimes sexuais é de extrema validade, todavia não significa que deva ser relevado de forma
absoluta.
E nesse entendimento tem se manifestado nossa jurisprudência, cujo julgado tenho por oportuno colacionar;
"Embora verdadeiro o argumento de que a palavra da vítima, em crimes contra os costumes, tem relevância especial, não deve,
contudo, ser recebida sem reservas, quando outros elementos probatórios se apresentam em conflito com suas declarações" (TJSP AC - Rel. Adalberto Spagnuolo - RJTJSP 59/404)
Por essas razões, é que entendo que a acusação de prática de ato libidinoso, atribuída ao acusado na inicial não deve prosperar, pois
dúvida restou sobre a prática do delito, e, sendo assim, "as provas colhidas no processo demonstra merecer o acusado a absolvição,
por não se ter construído um universo sólido de provas contra a sua pessoa", eis que uma sentença condenatória exige provas robustas
e consistentes, o que não se viu no presente processado. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 4. ed. São Paulo.
RT, 2033).
ISSO POSTO e do mais que nos autos constam, julgo improcedente a denúncia e de conseqüência absolvo a acusado LEDSON
MONTEIRO DOS SANTOS, já devidamente qualificado, por entender que as provas produzidas nos autos são insuficientes para
ensejar um decreto condenatório, o que o faço com espeque no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado da presente decisão, proceda-se às comunicações e baixas necessárias, arquivando-se ulteriormente os
autos.
Santana, 23 de março de 2.010.

Nº do processo: 0000227-48.2008.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: MARIA LUCIA DE ALENCAR CUNHA
Parte RÉ: ROBSON PEREIRA MARTINS
Sentença: O Representante do Ministério Público com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial ofereceu denúncia
contra ROBSON PEREIRA MARTINS, vulgo "Juquinha" brasileiro, solteiro, braçal, natural de Santana-AP, nascido em 14/02/1989, filho
de Dalva Pereira Soares e de João Batista Martins, residente na Passagem Macapá, nº 77 - bairro Área Portuária, Santana - AP; e
MARIA LÚCIA ALENCAR CUNHA, vulgo "Loura", brasileira convivente, agricultora, filha de Antônia Francisca de Alencar Cunha e de
Bibiano Teixeira Cunha, residente na Av. Lua, nº 1678, bairro Jardim Marco Zero, Macapá-AP, como incursos nas penas do artigo 155,
§ 4º°, IV, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:
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"(...) que no dia 07/01/2008, por volta das 16 horas, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, furtaram, do pátio da
residência onde trabalha a vítima IRANETE TELES DA SILVA, neste município, 1 (uma) bicicleta marca Caloi, modelo Poty, vermelha,
conforme Termo de Exibição e Apresentação de fl.11.
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A vítima estava aguardando a entrega de gás e água mineral que havia sido solicitado, via telefone e, enquanto foi buscar o dinheiro,
deixou o portão da casa aberto, sendo que naquele momento o primeiro denunciado, em companhia da segunda, passando pelo local e
vendo a res furtiva no pátio da casa sem ninguém por perto, adentrou no imóvel e pegou a bicicleta, tendo, logo à frente, sua comparsa
montada na garupa e, ambos, tomado rumo ignorado(...)" (fls. 02/04)
Recebida a denúncia, foram os acusados citados e interrogados (fls. 42/42-verso e 43/49).
Em razão do advento da Lei 11.719/08, os acusados foram novamente citados na forma da atual redação do art. 396 do Código de
Processo Penal (fls. 68/68-verso).
Respostas preliminares dos acusados firmadas por defensores públicos, nas quais, após discordarem da denúncia, requereram a
absolvição dos acusados, deixando de arrolar testemunhas (fls. 70/75).
Por não ser caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 76).
Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha, seguido do interrogatório do acusado ROBSON PEREIRA M ARTINS
(fls. 83/86).
Vale frisar que a acusada MARIA LUCIA ALENCAR CUNHA não foi encontrada pelo Sr. Oficial de Justiça para participar da audiência
de instrução e julgamento (fls. 80-verso e 82), contudo a mesma já havia sido interrogada antes do advento da Lei 11.719/08 (fls.
47/48).
A requerimento das partes, os debates orais foram substituídos por memoriais (fl. 82).
Em suas razões finais (fls. 87/89), o Órgão Ministerial requereu a procedência parcial da denúncia, no sentido de que a condenação
deverá ser imposta somente ao denunciado, ROBSON PEREIRA MARTINS, alegando para isso que restou devidamente provado a
materialidade e a autoria do mesmo no delito através da prova técnica de fls. 11 e 57 e do depoimento da vítima (fl. 83).
Por outro lado, requereu a absolvição da denunciada MARIA LUCIA DE ALENCAR CUNHA, alegando que contra esta nada restou
demonstrado que comprove sua participação no fato narrado na denúncia (fls. 87/89).
Por sua vez, a defesa do acusado ROBSON pugnou pela sua absolvição ao afirmar que não qualquer vestígio de que seja o mesmo o
autor do delito (fls. 90/92).
No mesmo sentido acima, manifestou-se a defesa da acusada MARIA LUCIA requerendo a sua absolvição (fls. 93/94).
Relatado sucintamente.
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DECIDO
Preliminarmente, cumpre registrar que o juiz responsável pela instrução do processo foi promovido recentemente para juiz titular da
Comarca de Porto Grande. Dessa forma, à luz dos artigos 399, § 2º do CPP c/c o art. 132 do CPC, cujo aplicação deste o faço de forma
analógica, de modo que o juiz titular da Vara criminal onde tramita o presente feito deve sentenciar o processo, e o faço nessa
condição.
Versa a presente ação para apurar a prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, o qual está sendo imputado aos
denunciados.
A materialidade delitiva restou comprovada através do depoimento da vítima e pelo laudo de avaliação merceológico de fls. 57, que
avaliou a res furtiva em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).
Vejamos, pois a autoria:
O acusado, ROBSON PEREIRA MARTINS na delegacia, afirmou que, rotineiramente, é convidado pela segunda denunciada para
praticar furtos, mas em juízo negou sua participação no delito em análise, imputando toda a responsabilidade da infração à co-acusada.
Vejamos o que ele disse:
"(...) QUE não é verdadeira a imputação que lhe é feita; QUE confirma o interrogatório constante às fs. 43-44, no sentido de quem furtou
a bicicleta da vítima foi Maria Lúcia; QUE o interrogando ficou esperando por Maria Lúcia na esquina e quando ela chegou com a
bicicleta, ocasião em que o interrogando montou na bicicleta e Maria Lúcia subiu na garupa, cinco minutos após chegou uma viatura
policial e levou o interrogando para a delegacia e Maria Lúcia foi dispensada e foi embora na bicicleta; QUE informou aos policiais onde
Maria Lúcia morava, local para onde eles se dirigiram e pegaram a bicicleta e devolveram à vítima; QUE não conhecia a vítima; QUE
esclarece que a razão pela qual estão lhe imputando a pratica do delito é pelo fato de que a vítima não viu o momento da retirada do
objeto, viu apenas quando o acusado já estava montado na bicicleta. (...)que estava uns duzentos metros de distância da casa; QUE
quando ficou esperando por Maria Lúcia não sabia que a mesma iria furtar a bicicleta, pensou apenas que a mesma iria pedir um copo
de água; QUE do local em que estava não dava para ver as condições em que o local do furto se encontrava; QUE quando Maria Lúcia
pediu para o interrogando pedalar não informou a procedência da bicicleta; QUE no dia dos fatos saiu junto com Maria Lúcia rumo à
casa da irmã dela (...)". (85/86).
A acusada MARIA LÚCIA ALENCAR CUNHA, interrogada antes do advento da Lei 11.719/08, negou seu envolvimento nos fatos, ao
dizer:
"QUE não são verdadeiros os fatos articulados na denúncia; QUE no dia dos fatos, por volta das quatro da tarde, encontrou Robson em
uma bicicleta; QUE estava na Avenida Santana, próximo à feira localizada na Rua Cláudio Lúcio Monteiro; QUE Robson estava
tentando vender a bicicleta como se fosse dele; QUE Robson estava pedindo R$ 30,00 pela bicicleta; QUE a interroganda se
interessou, mas não tinha dinheiro; QUE viu quando a polícia levou Robson preso, porém, não sabe dizer por qual motivo; QUE ficou
com a bicicleta e depois a vendeu por R$ 30,00 para uma moça chamada "morena"; QUE não presenciou Robson furtando a bicicleta;
QUE havia feito um acordo com Robson, antes da prisão dele, que se vendesse a bicicleta ganharia R$ 10,00; QUE na madrugada do
dia seguinte aos fatos foi presa em sua casa, juntamente com seu companheiro; QUE antes disso, segundo informações de vizinhos
sua casa havia sido arrombada por um policial (não sabe se é civil ou militar) chamado Erivelton, que estava com Robson; QUE depois
de sua prisão levou os policiais até a casa de "morena", ocasião em que a bicicleta foi apreendida; QUE não conhece a testemunha
Iranete Teles; QUE já foi presa por duas vezes anteriormente por furto e tentativa de homicídio; QUE em ambos os processos foi
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absolvida; QUE está presa por tentativa, fato ocorrido no dia 07 de fevereiro próximo passada; QUE ainda não foi interrogada; QUE
conhece as provas já apuradas." (fls. 47/49)
Por sua vez, a vítima IRANETE TELES DA SILVA atribui a responsabilidade pela subtração da res furtiva somente ao acusado
ROBSON, isentando a acusada de qualquer participação no evento narrado na denúncia. Vejamos suas declarações quanto ao fato em
apuração:
"(...) QUE viu apenas Robson pegando sua bicicleta; QUE não viu a acusada esperando por Robson fora da residência; QUE correu
para fora da residência e gritou "olha o ladrão!"; QUE o acusado Robson montou na bicicleta e começou a pedalar para fugir do local;
QUE Robson estava sozinho na bicicleta; QUE ligou para a polícia e os policiais foram atrás dos acusados e Robson foi capturado no
mesmo dia; QUE a bicicleta foi devolvida para a declarante no dia seguinte; QUE não conhecia os acusados; QUE na delegacia soube
que Robson havia passado a bicicleta a outra pessoa e esta repassou a bicicleta para um terceiro." (fl. 83).
A testemunha HERIVELTON CARLOS DE OLIVEIRA PICANÇO, policial civil que serviu de condutor do acusado, informou que no dia
em que prendeu o acusado, este confessou a prática delitiva e foi reconhecido pela vítima. Vejamos:
"(...) QUE pelas características informadas pela vítima, localizaram duas pessoas; QUE abordaram as referidas pessoas e levaram o
rapaz para reconhecimento, uma vez que a mulher que estava na bicicleta alegou que estava dando uma carona para o rapaz e por
isso foi dispensada; QUE a vítima reconheceu o rapaz e o mesmo confessou ter furtado a bicicleta; QUE não pode afirmar com a
certeza necessária de que o acusado aqui presente foi a pessoa que prendeu na ocasião dos fatos; QUE o acusado informou o
endereço da mulher que havia levado a bicicleta; QUE na madrugada conseguiram encontrar a referida mulher; QUE a mesma afirmou
que havia repassado a bicicleta para uma outra pessoa; QUE foram até a residência da pessoa informada e devolveram a bicicleta à
vítima após os procedimentos legais." (fl. 84).
Essa é a prova testemunhal produzida. Analisemos, pois, a partir dela a autoria.
O acusado negou qualquer envolvimento com os fatos, atribuindo a responsabilidade do delito à acusada, todavia, sua versão encontrase isolada nos autos, não merecendo assim ser digna de credibilidade. Vejamos.
A vítima, desde a fase administrativa, vem afirmando que o acusado foi a pessoa que praticou a subtração de sua biciclo de dentro de
sua residência.
Essa versão é plenamente corroborada pela testemunha HERIVELTON que afirmou que na ocasião da prisão do acusado, a vítima o
reconheceu e ele assumiu a responsabilidade pela subtração da res furtiva.
Quanto a participação da acusada, só há o depoimento do acusado que lhe atribui a responsabilidade exclusiva pela ocorrência do
delito,contudo a vítima foi categórica em afirmar que a mesma não teve qualquer envolvimento no evento delituoso.
Assim, havendo um depoimento seguro, coerente e dado com isenção, pois repise-se, a vítima não tinha nenhuma animosidade contra
o acusado e vice-versa, deve ser o mesmo prestigiado, não havendo razões para suspeitar de suas afirmativas, mais ainda quando
respaldado por outro depoimento.
Portanto, diante disso, não há dúvida quanto a participação do acusado ROBSON no delito, não sendo a versão apresentada pelo
acusado merecedora de um mínimo de credibilidade.
Todavia, melhor sorte socorre a co-acusada MARIA LÚCIA, eis que não restou demonstrado seu envolvimento nos fatos.
Como ficou apurado que o acusado agiu sozinho na empreitada criminosa, não restou caracterizada o furto se deu com o envolvimento
de uma terceira pessoa que não chegou a ser identificada, restando demonstrada, também, o concursos de agentes.
Destarte, estando bem comprovadas a existência e autoria do delito, tratando-se de fato ilícito, uma vez que inexistem causas legais ou
supra legais de exclusão da ilicitude a serem aplicadas, sendo o autor do crime, igualmente, culpável, pois inocorrem causas de
isenção de pena, a condenação é medida impositiva.
Certidões criminais juntadas às fls.96/100 dando conta de que o mesmo é primário, todavia responde, nesta comarca, por vários outros
processos criminais, tendo inclusive sofrido num deles condenação transitado em julgado (Processo 5818/2009-1ªVC).
POSTO ISSO e dos mais que nos autos constam, julgo parcialmente procedente a denúncia e de conseqüência, condeno o acusado
ROBSON PEREIRA MARTINS, já qualificado, nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal; e de outro lado, absolvo a acusada
MARIA LÚCIA ALENCAR CUNHA, também já qualificada, como fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal .
Atento às diretrizes norteadoras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena.
Culpabilidade dentro da normalidade da espécie. Seus antecedentes encontram-se maculados, eis que segundo nos informa sua
certidão criminal de fls. 96/100, o mesmo foi condenado definitivamente por crime de furto, fato não caracterizador de reincidência. Não
existe no processo elementos suficientes para se aferir sobre sua conduta social, todavia, sua personalidade se revela desajustada, eis
que é freqüente seu envolvimento em crimes contra o patrimônio, mais ainda quando se considera sua pouca idade. Os motivos do
crime são normais à espécie, isto é, o lucro fácil. As circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução também se mostram
adequados ao tipo penal do furto, não merecendo maiores considerações nesta fase. As conseqüências de seu ato não foram tão
danosas à vítima, já que teve recuperado seu objeto. Quanto ao comportamento da vítima, vê-se que ela não contribuiu para o evento
criminoso.
Assim sendo, aplico-lhe a chamada pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Tendo em
vista a menoridade penal do acusado na data do fato, atenuo sua pena de 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
passando assim para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a, portanto, definitiva, à míngua de demais
circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena.
Estabeleço o regime inicial para o cumprimento de sua pena o aberto, a teor do disposto no artigo 33, § 2º°, "c", do Código Penal.
Presentes os requisitos dispostos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços a comunidade, a qual deverá ser prestada perante o Corpo de Bombeiro Militar desta cidade,
pelo período de 01 (um) ano, durante 07 (sete) horas semanais, em horário que não prejudique suas atividades normais de trabalho.
Considerando que o réu declarou que trabalha como braçal, muito embora não se tenha apurado sobre a situação econômica do
mesmo, fixo a pena pecuniária irrogada ao apenado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente è época do fato,
o qual deverá ser atualizado por ocasião de sua execução (art. 49, § 2º°, CP) e paga dentro de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado
desta decisão (art. 50, CP), sob pena de inscrição em dívida ativa da Fazenda Pública (art. 51, CP).
Tendo em vista ter sido patrocinado pela Defensoria Pública, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais.
Publique-se.
Registro eletrônico.
Intimem-se.
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Nº do processo: 0007240-64.2009.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: LEANDRO TAVARES DE LIMA
Advogado: MARCOS ROBERTO MARQUES DA SILVA - 1670AP
Parte RÉ: ROZINETE ALMEIDA DE LIMA
Advogado: RONILSON BARRIGA MARQUES - 1322AP
Sentença: I.
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Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o seu nome no rol dos culpados, procedendo as comunicações e anotações
necessárias, inclusive, expedindo-se carta de sentença para a execução das penas.

OF

O Ministério Público do Estado do Amapá, no exercício de suas atribuições perante este Juízo, denunciou os réus LEANDRO
TAVARES DE LIMA, brasileiro, solteiro, jardineiro, com 20 anos de idade, natural de Santana/AP, filho de Arlindo Manoel de Jesus
Coelho de Lima e Leonor Tavares de Lima, residente à Av. José de Anchieta, n. 305, Bairro de Fonte Nova, nesta cidade de Santana, e
ROSINETE ALMEIDA DE LIMA, brasileira, casada, doméstica, com 28 anos de idade, natural de Macapá/AP, filha de Martico Monteiro
de Lima e Maria José Almeida de Lima, residente à Av. Francisco Torquato de Araújo, n. 1020, Bairro do Congós, Macapá/AP, como
incursos nas penas do crime previsto no art. 157, §2º, I, e §3º, segunda parte c/c art. 29 do CP.
Narra a peça acusatória que em 04 de setembro de 2009, depois da segunda ré pedir dinheiro emprestado ao réu, estes dois
acordaram em levar a vítima Claunir Luz de Oliveira, vulgo "Gaúcho", a local ermo para dela subtrair quantia em dinheiro. O primeiro
Réu se aproveitaria da relação de amizade com a vítima, para quem teria feito serviços de jardineiro, para levá-lo ao local combinado.

O

Com tudo combinado, no dia 09 de setembro de 2009, o primeiro réu acompanhou a vítima, dirigindo o carro desta, e foram ao banco
para retirar dinheiro e se dirigiram, em seguida, ao ramal do Pinhal da AMCEL, em Santana. No caminho, o primeiro réu teria acenado
para que a segunda ré os flagrasse no ramal e desse começo à prática delitiva.

ÇÃ

Depois do flagra, ainda segundo a denúncia, o primeiro réu ameaçou a vítima enquanto a segunda ré a segurava, mas depois da vítima
esboçar reação, o primeiro réu começou a esfaqueá-la desferindo vários golpes com uma faca que já trouxera de casa, levando consigo
a quantia de R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais).
Os ferimentos causados pelo primeiro réu foram causa da morte da vítima.

CA

A denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2009, e os réus foram citados no dia 28 do mesmo mês. A segunda ré apresentou Defesa
Preliminar (87/89) e juntou documentos de f. 91 a 102, alegando que não teria participação alguma nos fatos ocorridos e explicando a
acusação feita pelo primeiro réu, ex-companheiro daquela, porque este ficou furioso com as declarações comprometedoras que a
segunda ré prestou em Delegacia.
O primeiro réu, através da Defensoria do Estado, ofertou a Defesa Preliminar, alegando apenas que, apesar da confissão do Réu, não
concorda com os termos da denúncia (f. 110).

LI

O Laudo Pericial Necroscópico da vítima foi juntado a f. 111/119.
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Em nada existindo para a absolvição sumária dos réus foi designada a audiência de instrução e julgamento que se realizou em 11 de
janeiro de 2010, com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, Jorge de Oliveira, Alberto de Oliveira, João Nilson Souza de
Oliveira, Gilberton Oliveira Barrozo, Rosineide de Lima Mendes, Cátia Cilene Tavares de Lima e Ana Caroline Tavares de Lima, além
dos interrogatórios dos réus. A Defesa da segunda réu fez pedido de liberdade provisória e as partes pediram prazo para apresentarem
suas alegações finais.
Depois da manifestação do MP, foi indeferido o pedido de liberdade provisória da segunda ré (F.160/161).
Juntado o Laudo de Pesquisa de Sangue a f. 162.
O MP se manifestou em alegações finais a f. 167/170, pedindo a procedência da denúncia com relação ao primeiro réu LEANDRO
TAVARES DE LIMA, posto que comprovadas autoria e materialidade do delito. Pediu, por outro lado, a improcedência com relação à
Ré ROSINETE ALMEIDA DE LIMA, nos termos do art. 386, V, do CPP, eis que não existem provas suficientes de ter a mesma
concorrido para a infração penal.
O primeiro réu apresentou as alegações finais a f. 173/176, pedindo a aplicação das pemas no mínimo legal, levando-se em conta a
menoridade do réu, os bons antecedentes e a primariedade.
A segunda ré trouxe as alegações finais, juntadas a f. 177/180, pedindo a absolvição nos termos do art. 386, V, do CPP, por faltar
provas para o decreto condenatório.
Os antecedentes criminais foram juntados a f. 181/185.
II.
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Trata o evento do crime de roubo qualificado pelo resultado morte, tecnicamente denominado latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte).
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Roubo
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por
qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
(..) <http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm>
§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a
reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.
A materialidade do delito ficou demonstrada através do laudo de exame necroscópico realizado na vítima, CLAUNIR LUZ DE
OLIVEIRA, vulgo "GAÚCHO", juntado a f. 112/119 dos autos.
A autoria imputada ao primeiro réu também ficou comprovada suficientemente. Primeiro, porque ele confessou o ato ilícito desde a fase
inquisitorial, dando detalhes de como matou a vítima e do dinheiro que subtraiu da mesma na ocasião. Segundo, porque o depoimento
das testemunhas ouvidas na Delegacia e em Juízo corroboram por tudo com a confissão apresentada.

OF

As testemunhas ouvidas não presenciaram a prática do ato criminoso, mas souberam dizer da conduta do réu depois do
desaparecimento da vítima. As irmãs do réu, Cátia Cilene Tavares de Lima (f. 147/148) e Ana Caroline Tavares de Lima (150/152)
começaram a desconfiar da participação do réu porque este apareceu com muito dinheiro em casa e estava muito nervoso, puxando
briga dentro de casa, coisa que não costumava fazer. Ana Carolina viu, inclusive, o réu usando um celular preto, SAMSUNG, com a foto
da vítima no papel de parede.

O

Além disso, a testemunha Gillberton Oliveira Barrozo, com quem o réu se encontrou depois da data do crime para irem à Fazendinha e
na mochila de quem o réu guardou algumas roupas, relatou que o réu pediu que o mesmo apagasse a foto de uma pessoa idosa do
papel de parede de um celular preto, SAMSUNG, que depois veio saber que pertencia à vítima. Além disso, a testemunha citada
entregou na Delegacia alguns cartões de banco com o nome da vítima que o réu havia esquecido na mochila do mesmo depois do
passeio à Fazendinha.

ÇÃ

Dos depoimentos das testemunhas também se demonstra a materialidade do delito de roubo, posto que, embora nenhum dinheiro
tenha sido apreendido com o réu, os relatos testemunhais comprovam de que aquele o gastou no comércio local, além de comprar
bijouterias com a irmã da segunda ré e de pagar contas da segunda ré, nas lojas meridianas.

CA

Alguns detalhes do evento não ficaram esclarecidos, tais como se a arma utilizada estava com o réu desde que saiu de casa ou utilizou
arma que se encontrava dentro do carro, assim como o fim que deu à própria arma utilizada no crime e como entregou o aparelho
celular na Delegacia. No mais, não se conseguiu precisar o valor exato que foi subtraído da vítima, se R$ 460,00, $ 1.400,00 ou R$
2.000,00. Mas nada disso foi capaz de desmentir a confissão do primeiro réu.
No que se refere à participação da segunda ré, não há provas suficientes para a condenação, podendo-se concluir pela absolvição da
mesma. A única prova vinda aos autos se tratava do relato do próprio réu sobre a participação da mesma e a presença da mesma no
local do crime, mas nada disso foi comprovado pelo restante do quadro probatório.

III.
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Além disso, o primeiro réu, retificou seu depoimento em Juízo, confirmando o primeiro depoimento concedido na Delegacia (f. 27/28) de
que não havia tido ajuda de ninguém para a ação criminosa. Disse, ainda, que decidiu incriminar a segunda ré porque esta estava
"acabando" com o mesmo nas declarações na Delegacia. Apesar deste fato não ter sido comprovado, pois que a requerida foi ouvida
depois do segundo depoimento do primeiro réu, viu-se nos autos, motivos suficientes para a uma eventual imputação falsa à segunda
ré. Esta estava recém separada do primeiro réu, quem tentava uma conciliação.

Isso posto, com relação ao primeiro réu, LEANDRO TAVARES DE LIMA, julgo procedente a denúncia para condenar o mesmo nas
penas do crime previsto no art. 157, § 3º, segunda parte, do CP, que passo a fixar, nos termos do art. 59, do CP:
O réu não registra antecedentes criminais, sendo de bom comportamento. Demonstrou personalidade normal para o tipo de delito
praticado, utilizando-se de violência quando contrariado. O motivo do crime foi a negativa da vítima em dar mais dinheiro ao réu,
circunstanciado a estarem em um ramal desabitado. Teve como conseqüências o abalo da cidade que fico chocada com a morte de
pessoa idosa (79 anos de idade) e de boa índole. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime, pois que apenas se
recusou a dar mais dinheiro ao réu, em nada forçando aquele a qualquer ato ilegal, ou que o mesmo não desejasse, pois, nesse
sentido, nada ficou demonstrado sobre uma alegada relação homossexual entre réu e vítima.
Considerando todas estas variáveis, fixo a pena base no mínimo legal de 20 anos de reclusão.
Considerando as circunstâncias atenuantes da menoridade do réu na data do fato, nascido em 05.11.1988, (art. 65, I, do CP) e da
confissão do réu (art. 65, III, d, do CP), além da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, h, tratando-se da vítima maior de 60
anos de idade, compenso as referidas circunstâncias e deixo a pena no mínimo legal de 20 anos de reclusão, tornando-a definitiva.
Justifico aqui o fato de não atenuar mais a pena aplicada, diante de maior número de atenuantes do que de agravantes, eis que a pena
fixada já está no mínimo legal, prevalecendo na jurisprudência o entendimento de que o reconhecimento das circunstâncias atenuantes
não pode trazer a pena aquém do mínimo previsto abstratamente em lei (Súmula 231 do STJ).
___________________________ Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ___________________________ 130

Amapá - Macapá, 5 de Abril de 2010 | Diário da Justiça Nº 58/2010

Condeno, ainda, o primeiro réu ao pagamento de noventa dias multa, correspondendo cada dia a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época do fato, fixada nos termos do art. 49, §1º, do CP.
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Recomendo o primeiro réu na prisão, para o cumprimento da pena inicialmente no regime fechado, devendo lá permanecer, se quiser
ainda recorrer, posto que permanecem presentes os requisitos da prisão cautelar do mesmo, necessária para a garantia da aplicação
da lei penal e para a manutenção da ordem pública.
Com relação à segunda ré, ROSINETE ALMEIDA DE LIMA, ão existindo prova suficiente para a condenação, julgo improcedente a
denúncia e absolvo a mesma, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura em favor da segunda ré, de imediato, independente do trânsito em julgado da sentença.
Publique-se e intimem-se. Registro eletrônico.

OF

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do primeiro réu no rol dos culpados e expeça-se a carta de sentença para o devido
cumprimento pela Vara de Execuções Penais.

ÇÃ

O

Nº do processo: 0003464-56.2009.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: SANDRO VASCONCELOS LOBATO
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS - 1111AP
Parte RÉ: SILVIO VASCONCELOS LOBATO
Sentença: O Representante do Ministério Público, com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial, ofereceu denúncia em
desfavor de SANDRO VASCONCELOS LOBATO, brasileiro, solteiro,desempregado, nascido em 04/09/1975, na cidade de Macapá/AP,
RG 234.534 - POLITEC/AP, filho de Manoel Lobato Duarte e de Maria Vasconcelos Lobato, residente na Avenida Castro Alves, 1915,
bairro Central, Santana-AP;SILVIO VASCONCELOS LOBATO, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido em 04/04/1977, na cidade
de Macapá/AP, RG 256.990 - AP/POLITEC, filho Manoel Lobato Duarte e de Maria Vasconcelos Lobato, residente na Avenida Castro
Alves, 1915, bairro Central, Santana-AP,como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, pela
prática, em tese,do seguinte fato delituoso:

LI

CA

'(...) que no dia 03 de maio do corrente ano, por volta das 17 horas, em frente à residência da Senhora Paulina, localizada entre o
cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a Rua Euclides Rodrigues, os denunciado, ambos agindo com o intento inequívoco e
com manifesto animus neccandi, agindo ainda de forma que dificultou a defesa da vítima, desferiram várias pauladas, atingindo-lhe na
região da cabeça, produzindo-lhe ferimentos descritos no exame de constatação de fl.16, iniciando, desse modo, a execução de crime
de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, em face da presença de terceiros que
impediram o prosseguimento as agressões, detendo os agressores até a chegada da guarnição da Polícia Militar e pelo pronto e efetivo
socorro médico prestado à vítima. Segundo relata a vítima, no dia dos fatos o segundo denunciado havia agredido a Sra. Paulina, deste
modo procurou agir em defesa desta, ocorrendo um desentendimento entre ambos. Ocorre que horas após, o denunciado Silvio, em
companhia do irmão Sandro, armado de pau, motivo por vingança, ao encontrarem a vítima que estava ingerindo bebida alcoólica, a
agrediram de surpresa, sendo que a agressão somente cessou em razão da intervenção de terceiros. Portanto, o crime de homicídio
tentado é qualificado pelo motivo torpe, posto que praticado por vingança."(fls.02/04).
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Recebida a denúncia (fl.35), foram os acusados citados pessoalmente para apresentarem respostas preliminares à acusação (fls.42/42
- verso).
Defesas escritas apresentadas por defensores públicos, na quais discordaram da denúncia, fundamentando suas razões, protestando
pela oitiva das testemunhas arroladas na denúncia (fls.55/58).
Em seguida, foi determinada a designação de data pata a audiência de instrução e julgamento (fl. 59).
Durante a instrução processual foi ouvida a vítima e uma testemunha (fls. 86/87), seguindo-se dos interrogatórios dos acusados (fls.
88/93).
Os debates orais foram substituídos por memoriais, tendo o representante do Ministério Público pugnado pela desclassificação do delito
de homicídio para o de lesão corporal de natureza leve (fls.102/103).
Por seu turno, a defesa, seguindo a mesma linha de argumentação da acusação, requereu a desclassificação do delito, ressaltando que
o depoimento da vítima evidencia que não se configurou o crime imputado aos acusados na denúncia (fls.104/105).
É o relato sucinto.
D E C I D O.
Visa a presente ação penal a apuração do cometimento do crime de homicídio qualificado, na sua forma tentada, cuja prática recai
sobre as pessoas dos denunciados.
A ocorrência do fato encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito de fl. 39, no qual ficou positivado que a vítima
Clodoaldo sofreu ofensa, de natureza leve, em sua integridade física por instrumento contundente; além do laudo de eficiência realizado
no instrumento que provocou a lesão (fls.63/66). .
Vejamos a autoria.
O acusado SANDRO VASCONCELOS LOBATO confessou em juízo que agrediu fisicamente a vítima com um pedaço de pau, contudo,
só teria agido dessa forma em razão da vítima estar portando uma faca e com ela tentava lhe agredir. Vejamos.
'(...) QUE é parcialmente procedente a denúncia, esclarecendo que realmente desferiu um golpe da pessoa da vítima com a utilização
de um pedaço de pernamanca; QUE esclarece que assim agiu pelo fato de que a vítima estava armada com uma faca de cabo soldado
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e tentou lhe agredir; QUE relata que no dia dos fatos o ofendido e seu irmão Silvio, mais duas pessoas se encontrava nos fundos da
residência da dona Paulina, tendo esta anunciado que o botijão de gás seu havia sido subtraído; QUE Silvio e o ofendido começaram a
discutir um acusando o outro de ter sido o autor desse furto; QUE afirma que a própria dona Paulina disse na frente do ofendido, que
teria sido ele o autor da subtração; QUE n momento que a vítima e Silvio estavam discutindo o interrogando compareceu no local e
aconselhou ambos a cessarem aquela discussão, considerando a pessoa da dona Paulina; QUE a discussão foi interrompida no justo
momento em que a bebida também acabou; QUE Silvio resolveu ir comprar mais bebida (aguardente), tendo o ofendido saído da casa
logo depois; QUE passados aproximadamente trinta minutos o ofendido retornou para a casa de dona Paulina e puxando a faca disse
ao interrogando que "já tinha batido no seu irmão e que se ele quisesse alguma coisa poderia vir em cima", sendo que neste exato
momento compareceu Silvio na residência com o rosto inchado e armado com um pedaço de pau; QUE quando o interrogando notou a
presença de seu irmão e a intenção do ofendido, tirou o pedaço de pernamanca das mãos de Silvio e desferiu um golpe que atingiu a
cabeça da vítima; QUE afirma que desferiu apenas este golpe, enquanto que Silvio desferiu os outros; QUE informa que o primeiro
golpe foi dado ainda nos fundos da casa de dona Paulina e assim que recebeu o golpe o ofendido correu e foi alcançado pelo
interrogando e por Silvio, foi quando este desferiu os outros golpes; QUE tando o interrogando, seu irmão como Clodoaldo ingeriam
bebidas alcoólicas juntos com frequência; QUE tem notícias de que o ofendido já tinha lesionado uma pessoa com uma arma branca no
Bairro Paraíso; QUE informa que foi agredido por dois policiais militares que estavam à paisana os quais chegaram em uma motocicleta
pequena; QUE foi gravemente lesionado pelos mesmos até a chegada da viatura policial; QUE não conhece as provas; QUE conhece
apenas a vítima e a senhora Paulina, nada tendo a alegar contra as mesmas; QUE o instrumento utilizado para prática da infração foi
encontrado debaixo da casa da dona Paulina; QUE alega ainda em sua defesa que o ofendido estava totalmente embriagado no dia
dos fatos e antes mesmo de ameaçar o interrogando bateu em um rapaz sofre de demência mental, portanto estava o mesmo violento
naquele dia. " (fls. 88/90).
Por sua vez, o acusado SILVIO VASCONCELOS LOBATO também confessou em juízo que junto com o co-acusado agrediu
fisicamente a vítima com um pedaço de pau, eis que a mesma estava armada com uma faca. Vejamos.
'(...) QUE reside no endereço acima declinado com sua mãe, em casa própria; QUE possui seis irmãos, sendo o interrogando o quarto
filho mais velho; QUE além do co-acusado Silvio, o interrogando tem outro irmão com envolvimento com a Justiça pela prática do crime
de furto; QUE já foi preso e processado anteriormente pela prática do crime de furto, tendo acusado sido beneficiado pela suspensão
condicional do processo em trâmite na 1ª Vara Criminal desta comarca; QUE é parcialmente procedente a denúncia, esclarecendo que
se encontrava nos fundos da residência de dona Paulina ingerindo bebida alcoólica na companhia de outras pessoas quando lá
compareceu o ofendido, que já estava embriagado; QUE ao vê-lo dona Paulina disse que não o queria na sua residência eis que ela
suspeitava que o ofendido teria furtado um botijão de gás da mesma; QUE diante disto começou uma breve discussão entre o
interrogando e o ofendido; QUE essa discussão acabou e o interrogando saiu para ir comprar mais cachaça, sendo certo que o
ofendido permaneceu no local; QUE quando retornou com a bebida o interrogando presenciou o ofendido de posse de uma faca
discutindo com seu irmão Sandro; QUE Sandro desferiu um golpe no braço do ofendido para acertar a arma branca; QUE em seguida
desferiu uma paulada na cabeça do ofendido; QUE a discussão com Sandro começou nos fundos da casa da dona Paulina, mas as
agressões se deram na frente da casa desta; QUE populares foram quem intercederam nessa briga e agrediram violentamente o
interrogando e seu irmão; QUE o instrumento utilizado para prática do delito foi pego na casa de dona Paulina; QUE já ingeriu bebida
alcoólica na companhia de Clodoaldo em tempos pretéritos; (...) ". (fls. 91/93).
A vítima CLODOALDO MARCELO MARTE, declarou que efetivamente foi agredido pelos acusados no dia dos fatos, ressaltando que
todos eles, inclusive o informante, estavam sob o efeito de bebida alcoólica. Vejamos o seu depoimento:
'(...) QUE considera a senhora Paulina como sendo uma avó já que a conhece desde quando era criança; QUE dona Paulina lhe contou
que o acusado Silvio havia lhe dado um "tapa" em suas costas, o que fez com que o declarante lhe procurasse para tomar satisfações,
não havendo nenhuma agressão entre ambos. NA FORMA DO ART. 212 DO CPP FOI DADA A PALAVRA AO REPRESENTANTE DO
MP e às perguntas respondeu: QUE ambos os acusados lhe desferiram estando cada qual com um pedaço de pernamanca nas mãos,
sendo que Sandro foi quem deu o primeiro golpe; QUE tanto os acusados como o declarante ingeriram bebida alcoólica no dia dos
fatos; QUE considera Sandro o mais violento que Silvio; QUE não ficou internado no hospital, assinando um termo de responsabilidade
para sair do mesmo; QUE possui platina em sua cabeça em razão de acidente que sofreu anteriormente. DADA A PALAVRA À
DEFESA, às perguntas, respondeu: QUE enquanto recebia os golpes permaneceu acordado e só perdeu os sentidos quando os
policiais lhe pediram para sentar, tendo acordado somente no interior do hospital horas depois; QUE ninguém estava armado com arma
branca; QUE foram os populares que agrediram os acusados; QUE no dia dos fatos não ingeriu bebida alcoólica na companhia dos
acusados. " (fl.86).
A testemunha JONAS DE LIMA ARAÚJO, policial militar que serviu de condutor informou que os populares confirmaram que os
acusados foram os responsáveis pelas lesões sofridas pela vítima. Vejamos o seu depoimento:
'(...) QUE se encontrava no interior do 4º BPM, no período vespertino quando recebeu um chamado telefônico de urgência informando-o
do delito que ora se apura; QUE por ser o comandante da guarnição convocou os seus comandados e, ainda, dois outros policiais
militares que se encontravam no Elesbão e se dirigiram para o local indicado; QUE ao chegarem no local dos fatos os acusados aqui
presentes já estavam detidos por populares, sendo que ambos os acusados estavam lesionados; QUE a vítima estava caída ao chão
com a cabeça ensanguentada, acreditando o declarante que o mesmo possuía aproximadamente sete cortes na cabeça; QUE foi
encontrado também no local um pedaço de pernamanca de aproximadamente um metro de comprimento, a qual estava suja de sangue
e foi levada também para a DEPOL; QUE, segundo informações que populares prestaram, os acusados foram realmente os autores
das lesões nas pessoas da vítima, contudo, não lhe informaram qual dos dois teria utilizado o pedaço de pernamanca. () QUE não lhe
foi apresentada nenhuma arma branca e não lhe informaram sobre uma possível utilização desta; QUE não tem certeza se os acusados
ou a vítima estavam alcoolizados. " (fl.86).
Pois bem.
Do cotejamento dos depoimentos acima, verifico que as provas testemunhais não levam para a responsabilidade penal dos acusados
quanto ao crime imputado na inicial acusatória, pois a prova oral colida em juízo, somado ao laudo pericial realizado na pessoa da
vítima evidenciam que esta foi agredida fisicamente no dias dos fatos, contudo não restou evidenciado a intenção de matar dos
acusados. Senão vejamos.
Os acusados confessaram que efetivamente foram os responsáveis pelas lesões sofridas pela vítima, conforme narrado na denuncia,
todavia suas condutas decorreram de todos estarem sob o efeito de álcool, eis que ingeriram bebida alcoólica no dia dos fatos e, nesse
estado, iniciaram discussão verbal com a vítima, e por esta ter tentado agredir os imputados, acabaram por revidar a agressão.
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Por seu turno, a vítima afirmou que foi ela que foi procurar os acusados, pois tomou conhecimento de que o acusado SILVIO
VASCONCELOS teria dado um "tapa" numa senhora chamada PAULINA, que a considera como uma avó. Ademais, informou que
ingeriu bebida alcoólica no dias do fato, negando que estava armado com arma branca.
Dessa forma, verifica-se que não havia razão para os acusados agirem com o fim de ceifar a vida do ofendido, eis que a vítima foi
agredida a partir de sua conduta provocativa, ao procurar os acusados para tomar satisfações e num contexto que revelou que todos os
envolvidos estavam sob a influência etílica.
Registre-se que a vítima não revelou nenhuma desavença anterior com os processados de modo a justificar o dolo para o crime de
homicídio.
Portanto, os elementos de prova coligidos aos autos são bastante para operar a desclassificação do delito, quer pelas declarações da
própria vítima, bem assim pela sede das lesões e as circunstâncias em que ocorreram os fatos, tudo a afastar o dolo homicida, muito
embora possa, em tese, caracterizar outro fato típico, mas não o de tentativa de homicídio.
Dessa forma, incide na espécie, a norma prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 419. Quando o juiz se
convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º do art. 74 deste Código e não for
competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.
ISSO POSTO, concluo pela desclassificação do delito descrito na denúncia, uma vez que inexistem indícios que comprovem o "animus
necandi" dos acusados, cerne do tipo do crime que lhes é imputado.
Vislumbrando a possibilidade dos fatos ocorridos serem de competência do Juizado Especial Criminal desta Comarca, considerando o
grau de gravidade da lesão sofrida pela vítima, determino que, após o trânsito desta decisão, sejam os autos remetidos ao referido juízo
para as providências cabíveis.
Registro eletrônico.
Publique-se e Intimem-se.
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Nº do processo: 0003078-94.2007.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: EDIELSON PELAES SANTANA
Advogado: JOSE DOS SANTOS PORTILHO JUNIOR - 1351AP
Parte RÉ: JARLISSON AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
Advogado: JOSE HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - 1065AP
Parte RÉ: RODRIGO DE JESUS MIRANDA
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 999999999AP
Sentença: Vistos etc.
Em razão da decisão de extinção de punibilidade do acusado Rodrigo de Jesus Miranda ter sido prolatada no dia 04/03/2010, nos autos
1191/2007, em apenso e considerando que a mesma deve ser inserida virtualmente nos autos principais por exigência técnica do
Sistema Tucujuris, procedo com a inserção da mesma, nesta data, passando a transcrever todo o seu teor:
"Tendo em vista o conteúdo da certidão de fl. 33 que informa que o acusado cumpriu integralmente as condições que lhe foram
oferecidas às fls. 02/04 e ainda em face do parecer ministerial de fls. 34/35, na forma do § 5°, do art. 89, da Lei n. 9.099/95, declaro
extinta a punibilidade do infrator RODRIGO DE JESUS MIRANDA em face de seu integral cumprimento e, de conseqüência, determino
o arquivamento dos presentes autos, após as formalidades de praxe, inclusive observando-se que se existir eventual depósito feito a
título de fiança, o valor deverá ser devolvido mediante alvará de levantamento. Ciência do Ministério Público.Intimem-se.Santana,
04/03/2010. Carlos Alberto Canezin. Juiz de Direito.
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Nº do processo: 0000571-92.2009.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: HAMILTON PICANÇO DE MATOS
Sentença: O Representante do Ministério Público com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial ofereceu denúncia em
face de HAMILTON PICANÇO DE MATOS, brasileiro,solteiro, armador de pesca, natural de Óbidos-PA, nascido em 06/05/1969, filho
de Aluízio Marques de Matos e de Maria Amélia Picanço de Matos, residente na Alameda Curiaú, 14, bairro Cabralzinho, Macapá-AP;
como incurso no artigo 34, inciso III, da Lei 9605/98, em razão dos fatos a seguir narrados:
"...que no dia 22.11.2008, por volta de 22 h, em via pública, o denunciado transportava pescado da espécie pacú, em época de
defeso. O denunciado confessou que na data do fato transportou em veículo próprio dez (10) sacas de peixe da espécie pacú. Afirmou
ainda que estava fazendo o transporte do pescado para ser comercializado na feira de Santana. Disse ter conhecimento que pescar,
comercializar e transportar a espécie, no período de defeso, é proibido. (...)." (fls. 02/03).
Recebida a denúncia (fl. 30), foi o acusado citado pessoalmente para responder à acusação, na forma do art. 396 do Código de
Processo Penal (fl. 41).
Defesa escrita apresentada por procuradores constituídos, na qual alegaram que o acusado estava regularmente autorizado a
comercializar o pescado apreendido, conforme documento que juntou nos autos, o que torna o fato atípico, isentando-o de qualquer
responsabilidade penal, requerendo por isso a absolvição sumária do mesmo (fls. 45/47).
Pois bem, diante das alegações da defesa, foi requisitado da autoridade competente a confirmação de que fora expedida autorização
para o acusado comercializar o pescado retido, obtendo-se como resposta que: "(...) a autorização de comercialização de pescado n.º
031/2008 foi emitido por esta Divisão de Controle e Fiscalização e entregue ao senhor Hamilton Picanço de Matos no dia 24/11/2008. A
referida autorização foi emitida baseado em Relatório Técnico de Vistoria e Constatação, conforme cópia em anexo".
Instado a se manifestar, o Ministério Público, diante das provas nos autos entendeu que a conduta praticada pelo acusado foi atípica,
vez que o mesma ocorreu amparada pelo Estado, na figura de seu Órgão competente - IBAMA, requerendo por isso a absolvição
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Pois bem.
Diante da narrativa dos fatos constantes na denúncia, verifica-se que de fato o acusado tinha na data dos acontecimentos autorização
legal, dada pela autoridade competente, para comercializar o pescado apreendido, conforme documentos de fls. 52/56, sendo portanto
lícita a sua conduta.
Assim, como bem citado pelo ilustre Promotor de Justiça em suas manifestações de fls. 58/59, extraídas certamente das lições de
Eugênio Raul Zaffaroni, a tipicidade conglobante aduz que aquilo que está permitido, fomentado ou determinado por uma norma gera
risco permitido, logo, não há que se falar em desaprovação da conduta (ou em tipicidade penal).
E nesse contexto se insere a conduta do acusado, pois ao ter autorização legal do Estado para o comércio do peixe apreendido, não
poderia esse mesmo Estado incriminar tal conduta.
Portanto, sendo a conduta do acusado materialmente atípica, a absolvição se impõe.
Isso Posto, absolvo sumariamente o acusado HAMILTON PICANÇO DE MATOS, com fundamento no artigo 397, III, do Código de
Processo Penal.
Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas e comunicações de praxe, arquivando-se os autos posteriormente.
Sem custas.
Ciência ao Ministério Público.
Publique-se.
Registro eletrônico.
Intimem-se.
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Nº do processo: 0000496-87.2008.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: JOEL DA COSTA OLIVINDO
Advogado: VICENTE DA SILVA CRUZ - 475AP
Sentença: O Representante do Ministério Público, com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial, ofereceu denúncia em
desfavor de JOEL DA COSTA OLIVINDO, brasileiro, casado, agente penitenciário, nascido em 22/04/1978, na cidade de Santarém PA, R.G. 3.615.026 - Politec/PA, CPF 631.579.342-87, filho de Teodocia da Costa Olivindo e de Henrique Gomes Olivindo, residente na
Trav. L-2, 86, Fonte Nova, Santana-AP, como incurso nas penas do artigo 129, § 9º e art. 147 do Código Penal, ambos c/c a Lei
11.340/2006, pela prática do seguinte fato delituoso:

CA

'(...) que no dia 20/01/2008, por volta das 23 horas, o denunciado acordou sua esposa FRANSIANE GUEDES DA SILVA
OLIVINDO, desferindo-lhe tapas no rosto, nas costa, braços, nádegas e, em seguida, dizendo a ofendida que sua mão já estava
doendo, o denunciado pegou um pedaço de madeira e continuou agredindo-a, resultando nas lesões corporais positivadas pelo exame
de constatação de fl.17. Após espancar a vítima o denunciado ainda ameaçou-a de morte caso a mesma contasse para seus familiares
ou para a polícia.Apurou-se também, que a ofendida sofria constantemente agressões físicas e morais, o que a causava sofrimento não
só físico, mas também mental, na medida em que a importunava e constrangia sem qualquer motivo."(fls. 02/03).

PU
B

LI

Recebida a denúncia (fl.36), foi o acusado citado pessoalmente (fls.42/43) e interrogado (fls. 44/46).
O Procurador constituído pelo acusado no seu interrogatório, devidamente intimado, deixou de apresentar sua defesa prévia.
Com o advento da Lei 11.719/08, o acusado foi novamente citado, nos termos do art. 396 do CPP (fl. 54/55).
Defesa escrita apresentada por defensor público na qual discordou da denúncia, fundamentando suas razões, e requereu a oitiva das
testemunhas arroladas pela acusação (fls. 58/59). Posteriormente teve deferido a indicação da oitiva de uma testemunha (fls. 62/63).
Não se tratando, na espécie, de caso de absolvição sumária foi ordenado o prosseguimento do feito (fl. 61).
Durante a instrução processual foi ouvida a vítima (fl. 71) e uma testemunha (fl. 72). Posteriormente, o acusado ratificou integralmente
suas declarações prestadas em juízo (fls.44/46).
Os debates orais foram substituídos por memoriais, tendo o representante do Ministério Público pugnado pela absolvição do acusado,
por entender que a vítima foi que incitou e provocou a agressão, em razão da mesma querer se separar do mesmo, eis que insatisfeita
com o casamento (fls. 73/75).
A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado, afirmando que o acusado só agiu após injusta provocação da vítima que
provocou no mesmo forte emoção (fls. 76/77).
É o relato sucinto.
D E C I D O.
Visa a presente ação penal a apuração do cometimento do crime de lesão corporal de natureza leve e de ameaça, ocorrida no contexto
de violência doméstica, cuja prática recai sobre a pessoa do denunciado.
A materialidade do crime de lesão corporal de natureza leve encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito de fl. 38,
no qual ficou positivado que a vítima sofreu ofensa em sua integridade física, por meio de instrumento contundente.
Vejamos a autoria.
O acusado, quando interrogado assumiu a autoria da agressão contra a vítima, contudo alegou que só praticou a violência em razão de
ter descoberto que estava sendo traído, dito pela própria ofendia que lhe deu detalhes sofre a infidelidade. Todavia, negou que tenha
lhe ameaçado de morte. Vejamos:
'(...) QUE é verdadeira em parte a imputação que lhe é feita, esclarecendo que não acordou a ofendida através de tapas, eis que a
mesma estava acordada; QUE realmente agrediu a ofendida, isto porque descobriu que estava sendo traído, fato este admitido pela
própria ofendida; QUE desconfiava das atitudes da ofendida e na noite dos fatos após pressionar a mesma esta resolveu admitir que o
traia informando inclusive detalhes; QUE diante do relato que acabara de ouvir o interrogando não conseguiu se controlar e lesionou
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fisicamente a ofendida; QUE realmente estava com a mão machucada e agrediu a vítima tanto com as mãos como com pedaço de
madeira; QUE não é verdade que a ameaçou de morte; QUE na época dos fatos já estava casado com a ofendida há cinco anos,
resultando dessa união um filho que irá fazer três anos de idade; QUE o casal não vive mais sob o mesmo teto, todavia, mantém ainda
um relacionamento amoroso; QUE informa que não agredia fisicamente a ofendida de forma constante, mas relata que há
aproximadamente dois anos atrás tiveram uma discussão que resultou em vias de fatos recíproca, tendo a ofendida deixado o lar por
um período de um mês; QUE não conhece as provas já apuradas; QUE conhece apenas a testemunha Fransiane arrolada na denúncia,
eis que se trata da própria ofendida, nada tendo a alegar contra a mesma; QUE reafirma que não se lembra se no dia dos fatos chegou
a ameaçar a ofendida de morte; QUE por ainda manter um sentimento amoroso em relação à ofendida, o interrogando após a
ocorrência dos fatos procurou ajuda psicológica e submeteu-se a cinco consultas; QUE nada mais tem a alegar em sua defesa. Palavra
com as partes. Aos esclarecimentos do MP, respondeu: QUE a relação amorosa que está mantendo atualmente com a ofendida é
harmoniosa, havendo inclusive planos para viverem juntos no futuro. " (fls. 44/46)
A vítima FRANSIANE GUEDES DA SILVA OLIVINDO confirmou em juízo que provocava o acusado e lhe agredir com o objetivo de por
fim ao relacionamento com o imputado, tendo no dia dos fatos confessado sua traição ao mesmo. Vejamos o seu depoimento:
'QUE na época dos fatos a declarante e o acusado eram casados e viviam sob o mesmo teto na companhia de um filho que contava na
época com dois anos e meio de idade; QUE a declarante afirma que não estava satisfeita com seu casamento e por isso realizava
reiterados atos com o intuito de acabar com o casamento, incitando-o a lhe agredir, como de fato ocorreu e chegou até a traí-lo com
outro homem, tudo isso para sair como "vítima" desse relacionamento; QUE foi agredida na noite dos fatos porque contou ao acusado
que o havia traído; QUE afirma que somente nesta oportunidade está procedendo esta afirmativa porque está arrependida do que fez,
segundo suas palavras: "conseguiu o que queria, acabou com o casamento, afastou o pai de seu filho" e afirma estar muito triste por
isso; QUE realmente o acusado lhe agrediu com as mãos e com um pedaço de madeira; QUE apesar de ficar com a sua mão inchada
com as lesões que sofreu, esse fato não a impediu de desenvolver suas atividades laborais normais; QUE atualmente não vive mais
junto com o acusado; QUE já ocorreu a separação judicial do casal; QUE na noite dos fatos o acusado também lhe ameaçou, contudo
suas ameaças não se realizaram e atualmente mantém um relacionamento amigável com o acusado. (...) QUE quando estava sendo
agredida fisicamente se defendia com agressões recíprocas ". (fls.71).
A testemunha KLEBER BATISTA DA SILVA,amigo do casal, informou que no dia dos fatos o acusado o chamou quando estava na
delegacia e disse-lhe que tinha "perdido a cabeça" e que depois disso sentiu que o acusado ficou bastante sentido, eis que ao se
alimentava, não bebia, só chorava. Vejamos suas declarações:
'QUE não presenciou os fatos narrados na denúncia; QUE reside aproximadamente mil metros de distância da casa do acusado; QUE
conhece o casal há aproximadamente dez anos; QUE possuía um relacionamento um pouco mais estreito com o casal e somente uma
única vez a vítima comentou com o depoente que o casamento não estava indo muito bem, porém nada lhe comentou a respeito de
agressões e/ou ameaças que por ventura estaria recebendo; QUE soube dos fatos através do próprio acusado, o qual efetuou uma
chamada telefônica informando-o que estaria na delegacia e em face disso o depoente e seu irmão de nome Eugênio se deslocaram
para referida DEPOL; QUE a vítima não estava na delegacia quando o depoente lá chegou; QUE no interior da DEPOL o acusado lhe
informou que havia "perdido a cabeça" e agredido a vítima, mas não informou o que havia ocorrido; QUE após esses fatos o depoente
observou que o acusado começou a ter atitudes fora do comum, como se tivesse alheio a tudo, fato este que foi constatado e
comentado com outros irmãos que freqüentam a mesma igreja evangélica do acusado e depoente; QUE no outro dia após os fatos o
acusado chamou o depoente para conversarem e este demonstrou bastante arrependimento e chorando pedia para que o ajudasse,
pois precisava do perdão da vítima; QUE nesse mesmo dia o acusado não se alimentava, não bebia e só chorava ()." (fl. 72).
Do cotejamento dos depoimentos acima, verifico que as provas testemunhais indicam que a autoria restou demonstrada. Todavia,
deve-se sopesar se o ato do acusado o leva a sua responsabilidade penal. Vejamos.
O acusado, apesar de ter justificado o motivo da agressão, confessou que praticou a agressão contra a sua esposa.
O depoimento da vítima não deixa dúvida de que foi agredida pelo acusado, assim como o da testemunha Kleber Silva.
O laudo de lesão corporal, realizado na ofendida evidencia a agressão que a mesma sofreu, decorrente de instrumento contundente.
Todavia, de forma uniforme, as provas demonstram que o acusado foi fortemente provocado pela vítima, que desejando terminar com
seu casamento, confessou ao inculpado de sua infidelidade para com ele, esperando do mesmo exatamente a reação que teve.
De outra parte, ficou evidenciado que o acusado, após a prática da violência, demonstrou evidente arrependimento pela sua atitude,
conforme declarações da testemunha KLEBER.
De outro lado, cumpre registrar que os acontecimentos não decorreram de uma postura discriminatória ou mesmo preconceituosa
adotada pelo acusado, e sim de um sentimento que lhe foi tomado ao saber pela própria esposa que ela o estava traindo.
Note-se que a vítima afirmou que se arrependeu do que fez, pois, com seu ato, afastou o pai de seu filho, o que lhe causa grande
tristeza.
Diante disso, verifica-se que a vítima, além de ter dado causa aos acontecimentos, só representou contra o acusado porque tinha a
intenção de separa-se do mesmo e precisava de um motivo legal para isso.
Ademais, quanto à ameaça, que teria sido proferida pelo processado, a mesma não foi capaz de causar temor na vítima, pois foi
declarada diante das circunstâncias provocativas da vítima, tendo esta dito que não sofreu após o fato qualquer constrangimento a mais
por parte do seu ofensor.
Portanto, sem esses motivos escusos, certamente a representação não seria feita, até porque a ofendida, premeditadamente, provocou
toda essa situação.
Dessa forma, conclui-se que sua manifestação de representar contra o acusado estava viciada, e, portanto, merece ser
desconsiderada, até porque, a própria vítima mostrou arrependimento pelo que fez.
Frise-se que o Direito é dinâmico e deve traduzir a realidade social, de modo que o julgador, com seus valores e conceitos morais, é
que aplica a justiça do caso concreto.
O art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, norma essa considerada de supradireito, dispõe que: "Na aplicação da lei, o juiz atenderá
aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum".
Com efeito, diante do quadro probatório, certamente impõe-se a absolvição.
ISSO POSTO e do mais que nos autos constam, julgo improcedente a denúncia, e de conseqüência absolvo o acusado JOEL DA
COSTA OLIVINDO, já qualificado, das imputações que lhes foram feitas, com fundamento nos artigo 5º do Decreto-Lei 4.657/42 e
artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.
Com o trânsito em julgado, procedam-se com as diligências, comunicações e anotações necessárias, inclusive, expedindo-se alvará de
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levantamento da fiança arbitrada, arquivando-se ulteriormente os autos.
Registro eletrônico.
Publique-se e Intimem-se.

O

OF

IC
IA
L

Nº do processo: 0000155-95.2007.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: FABIO OLIVEIRA COSTA
Advogado: KLEBER ASSIS - 3682PI
Parte RÉ: LEONILDO JERONIMO SANTANA FILHO
Advogado: JOSE HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - 1065AP
Parte RÉ: MARIVAN DE ALMEIDA SANTOS
Advogado: VALDIR QUEIROZ DOS SANTOS FILHO - 1164AP
Parte RÉ: WILLIAM DO NASCIMENTO COSTA
Advogado: JOSE HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - 1065AP
Sentença:
O Representante do Ministério Público com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial ofereceu denúncia em desfavor de
WILLIAN NASCIMENTO COSTA, brasileiro, solteiro, natural de Almeirim-PA, cobrador, nascido na data de 18/11/1979, filho de Maria
Neuralice do Nascimento Costa e de Laelson dos Santos Costa, residente na Rua Euclides Rodrigues, 1276, Nova Brasília, SantanaAP; FÁBIO DE OLIVEIRA COSTA, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Macapá-AP, nascido na data de 14/03/1984, filho de Elza
Maria de Oliveira Costa e de Francisco do Socorro Pereira da Costa, residente na Rua Adálvaro Cavalcante, 1441, Nova Brasília,
Santana-AP; LEONILDO JERONIMO SANTANA FILHO, vulgo "Léo", brasileiro, solteiro, autônomo, natural de São Paulo-SP, nascido
na data de 30/03/1973, filho de Ivanete Alves de Mendonça e de Leonildo Jeronimo de Santana, residente na Av. Brasília, 1752-A,
Nova Brasília, Santana-AP; e MARIVAN DE ALMEIDA SANTOS, vulgo "Fofo", brasileiro, solteiro, desemprgado, natural de Macapá-AP,
nascido na data de 31/03/1980, filho de Alaíde de Almeida Santos e de José Santiago dos Santos, residente na Av. Rui Barbosa, 1521,
Centro, Santana-AP; todos como incursos no artigo 213, caput, e art. 214, c/c os artigos 29 e 69, todos do Código Penal, pela prática do
seguinte fato delituoso:
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"(...) que, em data de 17/03/2006, por volta de 00:30 horas, os denunciados WILIAM, MARIVAN e FÁBIO, que se encontravam na casa
de C.V.S., localizada nesta cidade na Av. Santana, 1373, Área Comercial, juntamente com UENDERSON PEREIRA MINIZ, ELAINE,
GEOVANE, DIEGO e MIRIAM GONÇALVES MIRANDA, ingerindo bebida alcoólica e jogando cartas e baralho.
Ocorre que logo após o término da bebida os mencionados acusados saíram da casa de CINTIA em companha de MIRIAM e foram
para a casa do denunciado LEONILDO, localizada nesta cidade na Av. Brasília, 1752-A, bairro Nova Brasília, onde o indigitado WILIAN
puxando a vítima MIRIAM pelos cabelos, levou-a para o quarto e a mesma foi obrigada a fazer sexo oral em MERIVAN, FABIO e
WILIAN, que não satisfeitos mantiveram conjunção carnal com a ofendida, sendo que o primeiro foi MERIVAN, em seguida WILIAN e
depois FÁBIO.
Consta ainda, que após ter sido violentada pelos mencionados denunciados, WILIAN saiu do quarto retornando com LEONILDO, com
quem a ofendida também foi obrigada a praticar sexo oral e manter conjunção carnal(...)'. (fs. 02/03).
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Recebida a denúncia, foram os acusados devidamente citados pessoalmente e, posteriormente, interrogados (fs. 114, 124/125 e
126/142 ).
Suas defesas prévias foram apresentadas por procuradores constituídos às fs. 128/129 (William), fl. 133 (Fábio), fs. 137/138 (Leonildo)
e fs. 141/142 (Marivan). Em todas elas, a defesa discordou de forma genérica da denúncia e arrolaram testemunhas.
Durante a instrução processual foi ouvida a vítima (fls. 189/191) e testemunhas (fls. 166/167, 192/198 e 204/205).
A requerimento da defesa, foi deferido a realização de exame de insanidade mental na vítima (fl.203), sendo que o laudo pericial
respectivo foi juntado às fls. 213, onde os senhores peritos concluiram que ?'baseado no histórico e exames, concluímos que a
pericianda não apresenta transtorno mental, sendo capaz de entender e querer seus atos'.
Em suas alegações finais (fls. 215/217), o Órgão Ministerial pugnou pela condenação dos acusados, sustentando para isso que a
materialidade está devidamente demonstrada nos autos por meio do exame de fl. 113. Por sua vez, a autoria está evidenciada pelo
depoimento da vítima e pela confissão dos acusados FÁBIO e WILLIAM. Todavia, requereu a condenação dos imputados nas
seguintes penas: FÁBIO (art. 213, caput, c/c art. 29 e 69, todos do CP c/c art. 1º, V, da lei 8072/90); WILLIAN (art. 213, caput, 214,c/c
art. 29 e 69, todos do CP c/c art. 1º, V, da Lei 8072/90); LEONILDO ( art. 213, caput, c/c art. 29 e 69, todos do CP c/c art. 1º, V, da Lei
8072/90); e MARIVAN (art. 213, caput, c/c art. 29 e 69, todos do CP, c/c art. 1º, V, da Lei 8072/90).
A defesa do acusado FABIO COSTA postulou pela absolvição do acusado, alegando que a vítima realizou o ato sexual com os
acusados por vontade própria e, por algum motivo desconhecido, arrependeu-se do que fez e registrou a ocorrência. Acrescentou ainda
que não se tem certeza da violência e grave ameaça na conduta de FÁBIO, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo (fls.
220/232).
Por sua vez, a defesa do acusado LEONILDO SANTANA, sob o argumento de que não ficou provado nos autos que o acusado tenha
praticado o delito, considerando que o mesmo não manteve conjunção carnal com a ofendida, pois somente teria emprestado seu
imóvel para que seu amigo mantivesse ato sexual com a suposta vítima (fls. 233/238).
De sua parte, a defesa do imputado WILLIAM COSTA alegou que as provas não são suficientes para ensejarem condenação, tendo em
vista que apesar do mesmo ter praticado conjunção carnal com a vítima, o ato foi com a anuência da mesma.
Por seu turno, a defesa do processado MARIVAN SANTOS, sustentou que a palalavra da vítima não é merecedora de credibilidade,
vez que a mesma, se realizou algum ato sexual, o fez por vontade própria, tendo se arrependido, talvez por influência de CINTIA,
devendo por isso o acusado ser absolvido em razão da dúvida (fls. 245/248).
Certidões criminais atualizadas dos acusados juntadas às fls. 250/260, nas quais informam que os acusados são primários.
Brevemente relatado.
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D E C I D O.
Visa a presente ação penal apurar a ocorrência de crime de estupro e de atentado violento ao pudor, imputado aos acusados.
A materialidade delitiva restou caracterizada através do exame de constatação de fl. 26; do laudo de constatação fl. 27 que acusou que
a vítima apresentava sinais clínicos de embriaguêz alcoólica e que fez uso recente de cocaína; do laudo de lesão corporal realizado na
ofendida (fl. 59); laudos de embriaguez (fl.61) e de exame toxicológico (fl.62) realizados na vítima, ambos confirmando o resultado dos
laudos iniciais de constatações;exame de ato libidinoso que aponta negativamente quanto a sua ocorrência; do laudo de exame de
conjunção carnal de fl. 119 e exame complementar de fl. 102; além das provas testemunhais.
Analisemos a autoria.
É oportuno lembrar, contudo, que o juiz forma o seu convencimento baseado no princípio da persuasão racional ou do livre
convencimento (CPP, art. 157), bem como o da verdade real, motivo pelo qual deve ele se valer de todos os meios de provas
produzidos em juízo, seja pelas declarações do acusado, seja pelas provas testemunhais, bem assim pelos documentos juntados.
Primeiramente, cumpre registrar que a representante legal da vítima ofereceu representação conforme consta sua manifestação no
documento de fl. 72.
Tendo em vista que todos acusados reconheceram que estiveram na casa do acusado LEONILDO com a vítima, inclusive dois deles
(WILLIAM e FÁBIO) confessaram em juízo que mantiveram relações sexuais com a mesma e, ainda pelos depoimentos dos acusados
acima referidos, o co-acusado MARIVAN também teria estado no quarto com a ofendida, a questão fundamental cinge-se em saber se
a vítima praticou conjunções carnais contra a sua vontade ou não, para que depois seja apurada a responsablidade penal de cada um
dos imputados.Vejamos então.
A ofendida M.G.M. alegou em juízo, às fls. 189/191, que no dia dos fatos,por volta das 22 horas,começou a ingerir bebida alcoólica com
alguns conhecidos, dentre eles os processados, de forma, inclusive, anormal. Vejamos o que ela disse em juízo: 'Que todos os
acusados chegaram na residência de Cíntia após a chegada da declarante; QUE todos jogavam baralho e a pena para quem perdia a
rodada era tomar uma dose da bebida de uma vez só; QUE a declarante perdeu quatro ?'rodadas'?em seguida'. Portanto, diante disso,
tenho que seu comportamento sofreu forte influência de álcool. Registre-se que junto à autoridade policial (fl 20), a vítima afirmou que
?'reafirma que tomou uma única dose de vodka na noite de ontem (...)'.
Posteriormente, a pretexo de que deveriam comprar mais bebida, a ofendida foi convidada para acompanhar os acusados, indo parar
num apartamento onde teria sido violentada: ?'QUE por volta da meia noite a bebida acabou sendo que os acusados Marivan e Willian
tiveram a idéia de irem comprar mais bebidas e convidaram Elaine e a declarante para lhes acompanhar, cujo convite foi aceito por
ambas; QUE se dirigiram primeiramente até o posto de combustível que fica no cruzamento entre a Av. Santana e Salvador Diniz,
sendo que nesse local Elaine resolveu sair do carro afirmando que iria retornar até a casa de Cíntia; QUE ficando somente Marivan,
Willian e a declarante, os dois os quais disseram que iriam buscar bebida em uma residência; QUE pararam em frente a um
apartamento localizado na Av. Brasília, onde lá Willian desceu para apanhar bebida, mas retornou com a chave do apartamento,
enquanto que Marivan e a declarante permaneceram em frente conversando; QUE antes mesmo de entrarem no apartamento
compareceu no local uma outra pessoa conduzindo uma motocicleta, que vem a ser o acusado Leonildo; QUE esclarece que Leonildo
não se encontrava na residência de Cíntia; QUE não sabe quem seria o proprietário da mencionada kitinete.'.
Continua seu depoimento,dizendo que assim que foi aberto o portão de acesso a um determinado apartamento, deu-se início a
violência contra sua pessoa, culminado com o abuso sexual que teria sofrido pelos acusados.Vejamos: ?'QUE assim que o portão foi
aberto os acusados levaram a declarante à força, (pelos cabelos e pelos braços) para dentro da kitinete, mais precisamente para o
interior do quarto; QUE os acusados entraram um por um no quarto onde a declarante se encontrava; QUE a roupa da declarante foi
tirada à força, não se lembrando por qual dos acusados; QUE não se recorda a ordem de entrada no quarto dos acusados, porém,
pode afirmar que os últimos dois acusados que estavam na kitenete eram os acusados Willian e Marivan; QUE se recorda ter praticado
congresso carnal com todos, mas não se recorda de ter se submetido a sexo oral; QUE afirma que o acusado Fábio não compareceu
no local juntamente com a declarante, Willian e Marivan e nem de motocicleta com Leonildo, mas pode afirmar que o mesmo esteve na
kitnete e praticou sexo com a declarante.'.
Após ser abusada, foi a ofendida deixada na frente da casa de CÍNTIA, quando pediu para que fosse levada ao Hospital para ser
medicada: ?'QUE após o fato a declarante afirma ter sentido nojo de si própria e se vestiu sozinha, sendo que Willian e Marivan a
deixaram em frente a casa de Cíntia, praticamente jogando-a para fora do carro, mesmo estando a declarante desesperada; QUE quem
conduzia o veículo era o acusado Marivan; QUE a declarante estava quase que perdendo os sentido e ?"Budé" tentou ajudá-la, mas foi
empurrado pela declarante, a qual adentrou na residência de Cíntia e tomou um banho e deitou-se em uma rede que fica debaixo da
escada que dá acesso a a casa de Cíntia; QUE Cíntia e Elaine foram perguntar para a declarante o que havia ocorrido e tendo sido
esclarecido ambas a levaram para o hospital, onde foi medicada (com injeção e comprimido) e posteriormente foram as três para a
delegacia das mulheres.'.
Por outro lado, nega que tenha ido à localidade da Fazendinha para continuar a beber, após ter sido abusada: 'QUE não é verdade que
após os fatos se dirigiu até a localidade da Fazendinha onde lá ingeriu mais bebida alcoólica e dançou'.
Ademais, informou o tipo de violência física que sofreu e negou que tenha usado cocaína na noite dos
fatos: 'QUE informou o nome e a idade errada à autoridade policial por sugestão de Cíntia a qual lhe disse que se fosse aguardar
amanhecer o dia e se dirigir até a delegacia de menores esse caso não "iria dar em nada"; QUE esclarece que Elaine de início aceitou
o convite para ir comprar mais uma garrafa de vodka, mas desceu logo após; QUE reafirma que só estavam Willian e Marivan no carro;
QUE não se recorda quem destrancou o cadeado do portão da kitenete; QUE afirma que recebeu bofetadas dos acusados; QUE retifica
parte de suas declarações prestado perante a autoridade policial às fls. 18/21, afirmando que não foi encaminhada para o pronto
socorro de ambulância; QUE prestou as declarações na madrugada e foi lhe dito para comparecer na POLITEC para submeter-se à
perícia às 09:00 horas da manhã, porém antes desse horário compareceram agentes de policia civil na residência de Cíntia e a levaram
até a DEPOL para proceder o reconhecimento dos acusados que foram presos em flagrante; QUE afirma que não utilizou cocaína
naquela noite; QUE não é usuária de droga. (...) QUE nunca teve contato anterior com os acusados antes dos fatos; QUE conhecia
apenas de vista o acusado Willian, eis que naquela época paquerava com o irmão dele chamado Elielson; QUE em momento algum os
acusados Marivan e Willian disseram à declarante que iriam até alguma kitnete; QUE praticou sexo oral apenas com o acusado Willian,
o qual foi o único que manteve congresso carnal sem a utilização de preservativo; QUE não manteve sexo anal com nenhum dos
acusados. (...) QUE na noite dos fatos a declarante discutiu com sua mãe e resolveu ir morar junto com Cíntia; QUE em data pretérita já
esteve na Defensoria desta Comarca na companhia de sua mãe, não se recordando por qual motivo; QUE se recorda que tomou quatro
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doses de bebida por ter perdido a rodada de jogo de baralho; QUE no interior da residência de Cíntia não houve o uso de drogas; QUE
quando saiu do carro em frente a casa de Cíntia a declarante não caiu ao chão, eis que se apoiou com as mãos; QUE não era virgem
na época dos fatos; QUE afirma que numa oportunidade pretérita em que foi intimada para comparecer em juízo, assim o fez, mas
apresentou um "papel" para um atendente do Cartório e este lhe informou que sua presença não seria necessária; QUE nunca havia
sido violentada anteriormente. (...)QUE não se recorda de haver respondido a alguma medida sócio-educativa na Vara de Infância e
Juventude desta Comarca; QUE quando praticava sexo oral em Willian os demais acusados estavam próximos segurando a declarante
pelos braços; QUE Willian foi o último a lhe abusar sexualmente; QUE as roupas da declarante não foram rasgadas; QUE não se
lesionou quando "quase caiu", esclarecendo que apenas arranhou de leve o seu joelho esquerdo, cujo fato foi lembrado apenas em
face da indagação do advogado; QUE Cíntia lhe acompanhou no interior da DEPOL em todos os procedimentos, inclusive quando
prestou suas declarações, até a chegada de sua mãe; QUE Cíntia não rasgou a blusa da declarante; QUE após os fatos manteve
contato apenas com Willian, o qual lhe cumprimentou e perguntou como a declarante estava passando; QUE ?"Budé"?lhe carregou nos
braços retirando-a da rede até próximo de um carro que a levou até o hospital; QUE não se recorda o horário em que foi para o
hospital'.?
A partir dos depoimentos da vítima, podemos observar que a mesma é contraditória em pontos de suma relevância. Se não vejamos.
Inicialmente, afirma a ofendida nas suas declarões prestadas em juizo que apesar de ter praticado congresso carnal com todos os
acusados, não se recordava de ter se submetido a sexo oral.Todavia, um pouco depois, asseverou que teria tido sexo oral com o
acusado WILLIAM. Note-se que na delegacia a mesma asseverou que 'depois de FOFO foi obrigada a fazer sexo oral em WILLIAN e
FÁBIO, os quais nessa altura já haviam lhe despido por completo.'.
Também afirmou que todos os acusado estiveram na casa de CÍNTIA no dia dos fatos. Porém, um pouco depois, disse que o acusado
LEONILDO não se encontrava na residência de Cíntia.
No mesmo passo, negou em juízo que tenha ido ao Distrito da Fazendinha após os fatos, quando sua própria amiga CÍNTIA
VASCONCELOS DA SILVA afirmou o contrário, à fl. 20, para a autoridade policial: '(...) da Politec seguiu no carro de GEOVANE para a
casa de carro e que fossem comer alguma coisa e então GEOVANE dirigiu até a Fazendinha, onde desceram num barzinho da orla,
porém não chegaram a comer porque assim que chegaram a declarante viu FÁBIO parado no mesmo estabelecimento e olhava
sorrindo de forma irônica, acompanhado de duas mulheres e, diante dessa situação insuportável, a declarante pediu para sair de lá
imediatamente e retornaram para casa(...)'.
Registre-se que junto à autoridade policial (fl 20), a vítima afirmou que ' reafirma que tomou uma única dose de vodka na noite de ontem
(...)'. Em juízo, como transcrito acima, verifica-se que a ofendida ingeriu bebida alcoólica bem mais do que dissera antes, considerando
que participava de uma brincadeira de "vira-vira copo".
Continuando, na fase investigativa, afirmou que quando lhe deixaram na casa de sua amiga CÍNTIA, após ter sido abusada, recebeu a
ajuda de BUDÉ e, na ocasião, chegaram a cair da escada. Vejamos: 'QUE, quando tentava chegar até a escada de concreto que dá
acesso, percebeu a presença de BUDÉ e pediu ajuda, o qual ajudou a se manter em pé e a caminhar além dentro da casa, lembrandose que chegaram até mesmo a cair escada abaixo; QUE nesse momento ELAINE veio de dentro da casa e chamou por CÍNTIA e
BUDÉ carregou a delcarante até a sala e GEOVANE, namorado de CÍNTIA, a carregou até a outra escada que dá acesso ao pavimento
inferior, posto que a entrada principal ocorre pelo segundo piso, devido o terreno ser acidentado (declive)'. Ademais, informou que teria
sido levada ao Hospital por uma ambulância: '(...) foi quando acionaram uma ambulância, que fez a remoção e só dentro dessa VTR
contou para Cíntia a violência sexual que havia sofrido(...). Em juízo, resolveu retificar essas afirmações.
Quanto ao momento da agressão sofrida, disse a vítima na delegacia que WILLIAM: '(...) passou a mão nos seus cabelos que são
longos e começou a sacudir a cabeça, levando-a para dentro de um quarto e a jogando em cima de uma cama de casal, quando dirigiu
a palavra a FOFO e mandou que o mesmo colocasse o Pênis na boca da declarante, a qual a princípio tentou se soltar, porém além
dos puxões de cabelo, levou bofetadas de FÁBIO, WILLIAM e FOFO, que além de imobilizá-la e agredi-lá fisicamente, diziam para que
não gritasse, porque senão iria apanhar ainda mais e com as agressões sofreu vários arranhões e lesões pelo corpo e como se não
bastasse ser contida por três homens, começou a sentir tontura e sua vista ficou totalmente embaçada, descrevendo assim total
incapacidade de reação ou defesa a atribui esses sintomas ao uso de alguma substância, que tem certeza que ingeriu através do copo
dágua que tomou na kitnet; QUE mesmos com todos os sintomas, a vítima afirma que tinha consciência do que estava ocorrendo e que
depois de FOFO foi obrigada a fazer sexo oral em WILLIAN e FÁBIO, os quais nessa altura já haviam lhe despido por completo; QUE
não satisfeitos,os três, mantiveram conjunção carnal com a declarante, que afirma ter observado que o primeiro foi FOFO, seguido de
WILLIAN e FÁBIO; QUE, foi depois de ser violentada pelos três que WILLIAN saiu do quarto e retornou junto com o mesmo rapaz que
chegou de moto e abriu o portão, que seria o dono do imóvel, o qual não chegou a praticar sexo oral com a declarante, porém a mesma
afirma que também foi estuprada pelo mesmo e dos quatro, apenas WILLIAN NÃO usou camisinha;(...)'.
Importa notar, que também ela afirmou na fase administrativa que: ' (...) até relata que na casa de CÍNTIA, na hora que jogavam
baralho, deu um 'selinho' em FOFO e nada além dessa brincadeira (...)'.
No termo de reinquirição que prestou na delegacia, às fls. 71/71 - verso, a ofendida retificou o nome que se identificou antes e ainda
disse que: '(...)CÍNTIA sugeriu à declarante que usasse o codinome de KAMILLY para que sua mãe não descobrisse algumas coisas a
seu respeito, como por exemplo em algumas situações de conflito no lar chegou a praticar fuga domiciliar e ia para casa de sua irmã
SIMONE e posteriormente se encontrava com CINTIA e em três vezes foi para uma fazenda no período noturno, com retorno no início
da manhã, tudo escondido de sua genitora e de seu genitor e uma das vezes que fugiu de casa chegou a viajar para a cidade de
Oiapoque na companhia de CÍNTIA e de outros amigos da mesma(...)'.
Segunda a genitora da vítima, esta, desde quando conheceu CÍNTIA, passou a ter conduta diferenciada, pois começou a fugir de casa
e a não mais obedecer seus pais (fl. 72).
Por sua vez, os acusados negaram perante à autoridade policial e em juízo que tenham praticados qualquer ato de violência contra a
ofendida, muito embora tenham reconhecido que estiveram na casa de CÍNTIA no dias dos fatos, onde ingeriram bebidas alcoólicas na
companhia das mesmas e de outras pessoas, exceto o inculpado LEONILDO, e que, a vítima os acompanhou, por vontade própria, até
o apartamento onde ocorreu os atos sexuais.Vejamos.
WILLIAM DO NASCIMENTO COSTA reconheceu que teve relação sexual com a vítima, porém à convite da mesma. Além disso,
informou que o co-acusado MARIVAN, quando ainda estava na casa de CÍNTIA, trocava carícias com a ofendida, ao dizer:
"(...) QUE é verdadeira em parte a imputação que lhe é feita, esclarecendo que realmente praticou com a ofendida sexo oral e carnal;
QUE não se utilizou de preservativo; QUE esclarece inicialmente que compareceu na residência de Cíntia e quando a encontrou esta o
convidou para ingerir bebida alcoólica em sua residência; QUE o interrogando que estava com o carro que Fábio lhe emprestou, foi
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para sua residência, tomou banho, apanhou duas garrafas de bebida e juntamente com Marivan e Fábio foram para a residência de
Cíntia; QUE no interior da referida residência se encontravam a ofendida e outras pessoas; QUE começaram a jogar baralho e quem
perdia tinha que tomar uma dose, sendo que os homens estavam bebendo vodka e as mulheres martini; QUE a primeira garrafa de
vodka acabou e Fábio foi comprar outra; QUE quando estava para acabar essa outra garrafa de vodka o interrogando convidou Fábio e
Marivan para irem a Macapá, cujo convite foi aceito, sendo que a ofendida também se convidou para acompanhá-los; QUE a ofendida
estava um pouco embriagada; QUE Marivan e a ofendida já estavam trocando carícias no interior da residência e também no interior do
carro; QUE Marivan propôs a ofendida de irem ambos a um motel, mas se lembrou que não possuía dinheiro e por coincidência
encontraram Leonildo em via pública, em frente a uma residência; QUE pelo fato de que Leonildo residia em um kitnet junto com um
amigo seu, Marivan solicitou as chaves da kitnet, tendo Leonildo dito para aguradarem em frente da mesma, pois para lá iria se
deslocar; QUE lá chegando apenas Marivan e a ofendida entraram na kitnet e pelo fato de que estavam demorando o interrogando
resolveu apressar Marivan, eis que a sua intenção era irem para Macapá; QUE a porta da kitnet estava aberta e quando o interrogando
bateu na porta do quarto Marivan logo saiu todo vestido e se dirigiu ao banheiro; QUE a luz do quarto em que a ofendida se encontrava
estava acesa e ela estava nua e convidou o interrogando para adentrar no quarto, dizendo que gostaria de fazer sexo oral com o
mesmo; QUE o interrogando apagou a luz e ficou no quarto com a ofendida mantendo com a mesma congresso carnal e sexo oral;
QUE após isto o interrogando se deslocou para sua residência, eis que mora perto para apanhar a chave da porta da casa e quando
retornou Marivan, Leonildo e Diego estavam no interior da kitnet, enquanto que Fábio estava no interior do quarto com a ofendida; QUE
passados aproximadamente vinte minutos Fábio e a ofendida saíram da casa e entrando no veículo deixaram a ofendida na casa de
Cíntia, onde a mesma entrou normalmente; QUE posteriormente foram todos para Macapá, onde lá ingeriram bebida alcoólica; QUE
não sabe informar se Leonildo manteve ou não congresso carnal com a ofendida; QUE não conhece as provas já apuradas; QUE
conhece as testemunhas arroladas na denúncia, nada tendo a alegar contra as mesmas; QUE alega ainda em sua defesa que quando
estava detido Fábio lhe informou que após deixar o interrogando e Marivan em suas residências se deslocou para Fazendinha na
companhia de outras duas meninas, onde lá presenciou a ofendida dançando; QUE não tinha conhecimento que a ofendida era menor
de idade. Palavra com as partes, esclarecimento da defesa, respondeu: QUE Diego não estava no interior do carro quando saíram da
casa de Cíntia; QUE quando retornou de sua casa para a casa de Leonildo este estava no seu quarto e depois foi para a sala e
permaneceu na mesma (...)'. (fls. 126/127).
O denunciado FÁBIO DE OLIVEIRA COSTA também assumiu o fato de ter tido conjunção carnal com a vítima e que só praticou o ato
em razão de ter sido provocativamente chamado de "gay". Ademais,informou que após ter deixado a ofendida na casa de CÍNTIA, foi
para Macapá e após retornar foi para o distrito de Fazendinha com duas jovens e, lá estando, encontrou com a vítima que estava
bebendo e dançando em cima de uma mesa. Vejamos:
'QUE reside no endereço acima declinado com seus pais, em casa própria; QUE possui três irmãos, sendo o interrogando o filho mais
velho; QUE nenhum de seus irmãos teve envolvimento com a Justiça; QUE já foi processado anteriormente; QUE não é verdadeira a
imputação que lhe é feita, muito embora admita que manteve congresso carnal com a ofendida; QUE no dia dos fatos o interrogando
alugou um veículo e o emprestou ao acusado Willian; QUE quando Willian devolveu o veículo disse ao interrogando que teria achado
um local para ingerirem bebidas alcoólicas, que seria na casa de Cíntia; QUE desta forma foram o interrogando, William, Marivan e
Diego para a residência de Cíntia, onde lá estavam outras pessoas, dentre elas a ofendida; QUE no interior daquela residência
ingeriram bebidas alcoólicas e jogaram baralho e a certa altura o interrogando chamou seus amigos para irem embora, pois o seu
desejo era se deslocar para Macapá; QUE quando saíram da residência a ofendida manifestou o desejo de acompanhá-los no que o
interrogando não concordou mas devido a sua insistência aliado ao fato de que Marivan disse que ficaria com a mesma, a ofendida foi
autorizada a adentrar no carro; QUE deram uma volta pela cidade e encontraram Leonildo em frente a uma residência, tendo Marivan
solicitado as chaves de seu apartamento, mas Leonildo disse que era melhor aguardarem na frente do mesmo; QUE deixou o casal em
frente ao apartamento de Leonildo e deram mais uma volta na cidade e pararam em frente a casa de Diego, que fica próximo do
apartamento de Leonildo; QUE passados em torno de dez a quinze minutos foram todos até em frente o apartamento de Leonildo e
Willian entrou no apartamento para apressar Marivan, todavia, Willian também começou a demorar, foi quando o interrogando e Diego
entraram também no apartamento; QUE no interior do mesmo estavam Marivan sentado no sofá da sala e Leonildo em um quarto
assistindo TV; QUE perguntou a Marivan por Willian e este respondeu que estava no quarto junto com a ofendida transando, tendo o
interrogando dito que não teria coragem de transar com a ofendida, pois a mesma não fazia o seu tipo; QUE o interrogando gritou para
Willian chamando-o para irem embora, foi quando Willian abriu a porta e se dirigiu para o banheiro, o interrogando observou que a
ofendida estava nua em cima da cama e disse para o interrogando que ele era 'gay'; QUE em face desse desafio o interrogando entrou
no quarto e manteve conjunção carnal com a ofendida, sem o uso de preservativo; QUE não viu Leonildo entrar no quarto junto com a
ofendida; QUE foi o último a ficar com a ofendida, mesmo porque após o congresso carnal saíram todos da residência de Leonildo;
QUE retornaram para a frente da casa de Cíntia e a ofendida não queria lá ficar, mas foi convencida para tanto; QUE Diego ficou em
sua residência; QUE após deixarem a ofendida na casa de Cíntia o interrogando, Marivan e Willian foram para Macapá e quando
retornaram o interrogando os deixou em suas respectivas residência e se deslocou até um local denominado 'Parada Obrigatória'; QUE
nesse lugar encontrou Monica e Elilde e resolveram ir para Fazendinha; QUE em um dos bares da Fazendinha o interrogando deparou
com a ofendida, Cíntia, Budé e outras pessoas ingerindo bebidas alcoólicas, sendo que a ofendida estava dançando em cima de uma
mesa; QUE informa o interrogando que a casa de Cíntia é de dois andares e num certo momento Cíntia e a ofendida desceram e ao
retornar Cíntia disse para Willian que não tomasse nenhuma bebida do copo da ofendida, cuja conversa foi escutada pelo interrogando
e Marivan; QUE por volta das cinco horas da manhã o interrogando retornou para esta cidade, mas a ofendida já havia retornado antes
com seus amigos; QUE no mesmo dia pela manhã foi surpreendido com a presença da polícia em sua residência que lhe deu voz de
prisão acusando de praticar abuso sexual contra a ofendida, o que lhe causou grande surpresa; QUE não conhece as provas já
apuradas; QUE conhece apenas de vista as testemunhas arroladas na denúncia, nada tendo a alegar contra as mesmas; QUE nada
mais tem a alegar em sua defesa; QUE não tinha conhecimento que a ofendida era menor de idade, inclusive afirmou ser maior de
idade; QUE no interior da DEPOL a ofendida afirmou também que era maior de idade e declinou nome diferente a autoridade policial.
Palavra com as partes, esclarecimento da defesa, respondeu: QUE Marivan trocava carícias com a ofendida no interior do carro e
também antes na casa de Cíntia; QUE não ouviu Marivan convidar a ofendida para irem ao motel; QUE quando praticava sexo com a
ofendida esta lhe dizia 'me come forte'. (fls. 130/133).
LEONILDO JERONIMO SANTANA FILHO informou que apenas cedeu seu apartamento para MARIVAN que desejava manter relações
sexuais com a vítima, não tendo tido qualquer ato de intimidade com a mesma, ao dizer:
'QUE reside no endereço acima declinado com seu amigo Francisco, em casa alugada; QUE possui três irmãos, sendo o interrogando o
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filho mais velho; QUE nenhum de seus irmãos teve envolvimento com a Justiça; QUE nunca foi processado anteriormente; QUE não é
verdadeira a imputação que lhe é feita; QUE esclarece que não compareceu na residência de Cíntia onde lá foram os demais
acusados; QUE não noite dos fatos o interrogando saiu do seu trabalho, se banhou e se dirigiu para a residência de uma amiga sua
chamada Marcleide, cuja pessoa inclusive lava as suas roupas; QUE a sua motocicleta estava na frente da casa de Marcleide, tendo
por isso sido reconhecida por Marivan, o qual o chamou e dizendo que estava com uma mulher e que estava sem dinheiro par ir ao
motel, por isso lhe pediu as chaves de sua casa emprestada; QUE o interrogando lhe disse que não lhe daria as chaves, mas assim
que a chuva parasse ele iria para a sua casa e autorizaria Marivan e a mulher entrarem na mesma; QUE quando chegou em sua
residência Marivan e a ofendida já aguardavam na frente; QUE o interrogando abriu a porta colocou sua motocicleta para dentro,
guardou suas roupas e foi até o quarto de seu amigo para assistir televisão; QUE Marivan e a ofendida entraram na residência
calmamente, muito embora ambos apresentassem sinais de embriaguês, contudo estavam conscientes; QUE ficou no quarto assistindo
TV até quando foi chamado para trancar a porta, pois estavam deixando a sua casa; QUE foi só nesse momento que presenciou Willian
e Fábio no interior de sua casa; QUE a ofendida deixou a sua residência da mesma maneira em que entrou, ou seja, tranqüila e feliz;
QUE não sabe informar se Willian e Fábio também entraram no quarto com a ofendida; QUE não escutou gritos, nem choros e nem
berros da ofendida, esclarecendo que o volume da televisão não estava alto; QUE assim que os demais acusados e a ofendida
deixaram a sua residência o interrogando foi dormir, sendo acordado só pela manhã pelos policiais que lhe deram voz de prisão pela
prática do crime de estupro; QUE no lençol de sua cama não havia sinais de sangue ou qualquer indício de violência; QUE conhece
parcialmente as provas já apuradas; QUE a ofendida o interrogando a viu pela primeira vez na noite dos fatos e as demais testemunhas
conhece apenas de vista, nada tendo a alegar contra as mesmas;(...)' (fls. 135/136).
De sua parte, o acusado MARIVAN DE ALMEIDA negou que tivesse praticado ato sexual com a vítima, muito embora tenha informado
que a mesma estava embriagada e que era ela quem convidava as pessoas para entrarem no quarto onde se encontrava. Vejamos.
"QUE não é verdadeira a imputação que lhe é feita; QUE esclarece que a razão pela qual estão lhe imputando a pratica do delito é pelo
fato de que realmente adentrou no quarto onde se encontrava a ofendida mas não ficou interessado em manter com a mesma qualquer
relação sexual e pelo fato de que Willian entrou logo depois no quarto o interrogando saiu e permaneceu no sofá da casa; QUE acredita
que o delito deva ser imputado aos acusados Willian e Fábio, eis que o último entrou no quarto logo após a saída do primeiro; QUE
esclarece que a ofendida estava embriagada e era ela quem chamava as pessoas para entrarem no quarto consigo; QUE afirma que
enquanto estava na sala conversando com o acusado Leonildo o depoente não escutou nenhum grito ou choro da ofendida; QUE
quando se encontrava no quarto com a ofendida, esta estava nua e foi ela própria que retirou suas roupas; QUE não conhecia a
ofendida anteriormente; QUE realmente estavam na residência de Cíntia ingerindo bebida alcoólica e jogando baralho e a ofendida
também se encontrava naquele local, já que residia na residência de Cíntia; QUE quando acabou a bebida a própria ofendida entrou no
carro que Fábio havia alugado e pediu para acompanhar o interrogando, Fábio e Willian; QUE se dirigiram para a residência de
Leonildo porque a ofendida estava com sede e por estarem próximos da referida residência para lá se dirigiram; QUE a ofendida tomou
água, foi ao banheiro e posteriormente entrou no quarto chamando o interrogando; QUE permaneceu no quarto junto com a ofendida
por cerca de cinco minutos, quando então Willian abriu a porta e foi chamado pela ofendida, oportunidade em que o acusado saiu do
aposento; QUE Willian permaneceu no interior do quarto na companhia da ofendida por cerca de dez minutos, quando então entrou
Fábio que também permaneceu o mesmo tempo junto com a ofendida no quarto; QUE assim que Fábio saiu, a ofendida também deixou
o quarto já toda vestida e pediu para ir embora; QUE no interior do veículo o interrogando ficou no banco de trás junto com a mesma
conversando até quando chegaram na residência de Cíntia e a deixaram no local; QUE ninguém tinha conhecimento que a ofendida era
menor de idade; QUE a ofendida não apresentava nenhum temor e conversava assuntos normais no interior do veículo, muito embora
apresentava sinais de embriaguês; QUE os acusados não convidaram a ofendida para acompanhá-los na compra de mais bebida; QUE
não conhece as provas já apuradas; QUE conhece apenas a ofendida e a testemunha Cíntia, arroladas na denúncia, nada tendo a
alegar contra as mesmas; QUE alega ainda em sua defesa que ouviu quando Cíntia falou para Willian não tomar nada no copo da
ofendida, mas não explicou por qual razão; QUE nada mais tem a alegar em sua defesa. (...)QUE começaram a ingerir bebida alcoólica
por volta das vinte e uma horas; QUE afirma que após deixarem a ofendida na casa e Fábio haver deixado os demais nas suas
respectivas residências, se dirigiu juntamente com outras duas meninas para Fazendinha, isto por volta das três horas da madrugada,
quando este presenciou a ofendida dançando em cima de uma mesa.' (fls. 139/140).
A testemunha UENDERSON PEREIRA MUNIZ afirmou que a vítima se ofereceu para acompanhar os acusados para adquirem mais
bebida alcoólica, sendo que nesse momento todas as pessoas que ali estavam era de visível embriaguêz. Ademais, negou que tenha
presenciado arranhões no pescoço da ofendida, muito embora tenha afirmado que a mesma tenha caído no degrau da escada:
" QUE na noite dos fatos se encontrava juntamente com os acusados e a ofendida na residência de Cíntia onde lá todos estavam
ingerindo bebida alcoólica e jogando baralho; QUE pelo que se lembra estavam bebendo 'Martini'; QUE quando a bebida acabou os
acusados saíram da residência de Cíntia dizendo que iriam adquirir mais bebidas, sendo que a ofendida se ofereceu para acompanhálos; QUE informa o depoente que nesse momento já estavam todos sob o visível efeito de álcool; QUE o depoente permaneceu na casa
de Cíntia e passados aproximadamente quarenta minutos os acusados deixaram a ofendida na frente da casa de Cíntia; QUE a mesma
chegou um pouco calada e posteriormente a mesma chamou Cíntia até o quarto onde informou à mesma que havia sido violentada;
QUE não presenciou essa conversa; QUE posteriormente Cíntia disse ao seu namorado Geovani e ao depoente que a ofendida havia
lhe dito que havia sido violentada; QUE a ofendida manifestou o desejo de ir até o hospital, mas ao receber a informação de que não
poderia ser atendida naquele momento a ofendida retornou para a casa de Cíntia; QUE foram Geovani e o depoente quem levaram a
ofendida até o hospital; QUE não adentrou no hospital com a ofendida; QUE deixaram a ofendida na casa da Cíntia e foram (o
depoente e Geovani até um bar ingerir mais bebidas alcoólicas; QUE não sabe informar se a ofendida saiu de casa posteriormente;
QUE retifica parte de seu depoimento prestado perante a autoridade policial de fls. 22/23, afirmando que não presenciou o acusado
William conversar com a ofendida; QUE quando o veículo onde estavam os acusados deixou a ofendida em frente a casa de Cíntia
aquela estava demonstrava estar mais alcoolizada do que quando saiu; QUE retifica também parte de seu depoimento, eis que não
disse a autoridade policial que a ofendida estava "dopada", mas sim alcoolizada; QUE nega também ter presenciado arranhões no
pescoço da ofendida; QUE não conhecia a ofendida antes desses fatos. (...)QUE durante o tempo em que se estava no interior da casa
de Cíntia não houve consumo de drogas; QUE saiu da residência de Cíntia por volta das duas horas da madrugada; QUE a ofendida
saiu sozinha do carro onde estavam os acusados, no retorno de sua saída; QUE o depoente foi ajudar a ofendida a subir a escada logo
após haver sido deixada na casa de Cíntia, sendo que a mesma tropeçou num degrau e caiu ao chão, não tendo o depoente observado
se a mesma se lesionou ou não com essa queda'. (fls.166/167).
As testemunha ANDRÉIA PANTOJA CONCEIÇÃO,JOEL DA SILVA ARAÚJO e FRANCISCO EGÍDIO PEREIRA DA COSTA, por
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residirem no mesmo prédio, onde os fatos se deram, afirmaram que a vítima não entrou forçada no apartamento do acusado
LEONILDO e que não perceberam nenhuma situação anormal no dia dos fatos. Por seu turno, a testemunha MARCLEIDE CLAUDINO
PINTO confirmou que LEONILDO esteve na sua residência na data do evento, sendo que o mesmo saiu de lá ao ser chamado por
MARIVAN. Vejamos.
"QUE não presenciou os fatos; QUE época dos fatos a depoente residia no mesmo condomínio que o acusado Leonildo, sendo que os
apartamentos eram "de porta com porta"; QUE na noite dos fatos, o marido da depoente, que é motorista, compareceu na residência
por volta das 23:30 horas, sendo que no momento em que seu marido jantava e a depoente assistia televisão a mesma observou o
momento em que Leonildo lá compareceu com sua motocicleta e entrou no apartamento e logo depois entraram um casal; QUE não se
recorda e não consegue identificar quais dos acusados aqui presentes é que entrou acompanhado de uma mulher; QUE se recorda
apenas que a mulher tinha cabelos louros; QUE a mulher não entrou forçada na residência; QUE não ouviu nenhum grito oriundo do
apartamento de Leonildo naquela noite, afirmando que todos agiam de forma normal; QUE não presenciou outras pessoas do sexo
masculino entrarem no apartamento; QUE após o jantar a depoente e seu esposo foram dormir; QUE não presenciou ninguém deixar o
apartamento'. (depoimento prestado em juízo pela testemunha Andréa Pantoja Conceição - fl. 192).
" QUE não presenciou os fatos, bem como não esteve na casa de Cíntia, cuja pessoa sequer conhece; QUE não conhece a vítima;
QUE não esteve na companhia de nenhum dos acusados na madrugada dos fatos; QUE na época dos fatos morava no mesmo
condomínio de Leonildo, cujas portas dos apartamentos ficavam de frente; QUE é marido da testemunha Andréia; QUE compareceu em
sua residência na noite dos fatos por volta das 23:30 horas; QUE assim que chegou sua esposa preparou seu jantar e enquanto o
depoente jantava sua esposa o acompanhava na sala; QUE presenciou o momento em que Leonildo chegou no apartamento e
adentrou no mesmo sendo seguido por um casal; QUE esse casal entrou no apartamento normalmente, ou seja, a pessoa do sexo
feminino não estava sendo forçada a entrar; QUE pode afirmar que a mulher possuía cabelos longos, não reparando na cor de seus
cabelos e nem a vestimenta da mesma; QUE não consegue identificar nenhum dos acusados aqui presentes como sendo a pessoa do
sexo masculino que entrou com a mulher; QUE na época dos fatos Leonildo dividia o apartamento com uma outra pessoa do sexo
masculino; QUE não presenciou nenhuma outra pessoa entrar no apartamento de Leonildo como também não viu o momento em que o
casal deixou o apartamento, pois logo após o jantar se recolheu'. (depoimento prestado em juízo pela testemunha JOEL DA SILVA
ARAÚJO - fl. 197).
"QUE não presenciou os fatos, bem como não esteve na casa de Cíntia, cuja pessoa sequer conhece; QUE não conhece a vítima; QUE
não esteve na companhia de nenhum dos acusados na madrugada dos fatos; QUE esclarece que divide o apartamento com Leonildo;
QUE estava no seu quarto assistindo pela televisão uma mini série chamada "JK" quando Leonildo bateu na porta de seu quarto
pedindo para entrar e assistir televisão enquanto um casal ocupava o quarto dele; QUE não presenciou o casal no interior da
residência; QUE estava deitado na cama e lá ficou; QUE não ouviu nenhum grito ou qualquer barulho que induzisse uma briga; QUE
Leonildo saiu de seu quarto quando uma pessoa do sexo masculino bateu na porta e disse 'Léo eu já vou'; QUE assim que Leonildo
saiu o depoente desligou a televisão e dormiu'. (depoimento prestado em juízo pela testemunha FRANCISCO EGÍDIO PEREIRA DA
COSTA - fl. 198).
De outra banda, as testemunhas ELILDE FREITAS BENÍCIO e MÔNICA DE SOUZA BAÍA asseveram que no dia dos fatos encotraram
com o acusado FÁBIO COSTA e juntos foram ao Distrito da Fazendinha, onde lá presenciaram uma pessoa do sexo feminino, que
aparentava estar embriagada, dançando em cima de uma mesa e que teria feito um gesto obsceno ao acusado.Vejamos.
'QUE não presenciou os fatos como também não se encontrava na residência de Cíntia, cuja pessoa sequer a
depoente conhece; QUE não conhece a vítima; QUE conhece os acusados Marivan, Willian e Fábio desde quando todos eram
crianças, mas não se trata de uma amizade mais restrita, eis que todos possuem amigos em comum. Palavra com as partes. Às
perguntas da defesa dos acusados Willian, Fábio e Leonildo, respondeu: QUE na noite dos fatos a depoente estava saindo de uma
festa na companhia de sua amiga Mônica e quando estavam na esquina do cemitério encontraram com o acusado Fábio, tendo a
depoente sugerido para que ambos fossem comer algo; QUE não acharam nenhum estabelecimento aberto nesta cidade e resolveram
ir até o distrito da Fazendinha; QUE quando Fábio estava fazendo o retorno, uma mulher de cabelos loiros estava visivelmente
embriagada e dançando em cima de uma mesa e fez um gesto intimidador à Fábio; QUE Fábio parou o veículo e falou algo para a
referida pessoa que a depoente não entendeu, pois a música do interior do carro estava muito alta; QUE não desceram do carro na
Fazendinha e retornaram para Santana; QUE quando parou em frente de sua residência a depoente perguntou à Fábio do que se
tratava, tendo o mesmo não entrado em detalhes; QUE isto se deu por volta das 01:30 horas; QUE não pode afirmar que a mulher que
estava dançando em cima da mesa era ou não a vítima. A defesa do acusado Marivan nada reperguntou. Às perguntas do Ministério
Público, respondeu: QUE soube dos fatos que se apuram nos autos somente no outro dia através de comentários de terceiros; QUE os
comentários eram de que Fábio havia sido preso por ter estuprado uma mulher; QUE esses fatos se deram na madrugada de quintafeira para sexta-feira; QUE estavam num carro de cor cinza, não se recordando o modelo; QUE não prestou depoimento perante a
autoridade policial; QUE veio depor a pedido de Fábio'. (depoimento prestado em juízo pela testemunha Elilde Freitas Benício - fl.
193/194).
'QUE não presenciou os fatos como também não se encontrava na residência de Cíntia, cuja pessoa sequer a depoente conhece; QUE
dos acusados não conhece apenas Leonildo; QUE a vítima a depoente apenas ?"enxergava"; QUE na noite dos fatos a depoente
estava saindo de uma festa na companhia de sua amiga Eliude e na esquina do cemitério Eliude acenou para Fábio que estava
conduzindo um veículo; QUE tanto a depoente como sua amiga entraram no carro de Fábio e se dirigiram até o distrito de Fazendinha;
QUE em um dos estabelecimentos daquele distrito a depoente afirma ter visto a ofendida, que estava vestindo saia e visivelmente
embriagada dançando em cima de uma mesa com muitas pessoas ao redor; QUE a ofendida fez um gesto para Fábio semelhante ao
que induz ?"vá te fuder"; QUE Fábio não dirigiu a palavra para a vítima; QUE a vítima estava na verdade em um estabelecimento que
fica bem na curva no final do balneário, onde se faz o contorno; QUE a vítima além de fazer um gesto também pronunciou algo, mas
não deu para escutar pois, a música no interior do veículo estava alta; QUE não desceram do veículo, pois já estava no final da festa, e
retornaram para esta cidade; QUE a depoente e sua amiga perguntaram a Fábio quem era aquela mulher, tendo recebido como
resposta que se tratava de uma amiga; QUE não se recorda da cor da saia da vítima; QUE soube dos fatos no dia seguinte quando um
conhecido seu compareceu em sua residência e disse que Fábio havia sido preso por estupro'. (depoimento prestado em juízo pela
testemunha Mônica de Souza Baía - fl. 193/194).
Por fim, o depoimento da testemunha DIEGO DE OLIVEIRA MENDES corrobora com as declarações dos acusados, pois o mesmo
afirmou:
'QUE conhece os acusados há algum tempo; QUE em data que não se recorda, tratando-se de uma noite chuvosa, por volta das 22:00
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horas o acusado Fábio convidou o depoente para irem até o apartamento do acusado Leonildo que fica próximo a casa do depoente;
QUE Fábio disse para o depoente que no apartamento de Leonildo havia uma menina juntamente com os acusados Marivan e Willian;
QUE o convite de Fábio foi para que chamassem Marivan e Willian, vez que iam sair com Fábio; QUE Fábio aparentemente não havia
ingerido bebida alcoólica; QUE ao chegarem no apartamento de Leonildo depararam-se com Marivan que estava na sala e William que
estava saindo do quarto; QUE Fábio entrou e foi olhar para ver a menina que estava no quarto; QUE o depoente não entrou no quarto e
de onde estava ouvia a menina que estava no quarto xingar Fábio chamando-o de ?"viado", dizendo que Fábio não queria; QUE antes
de tais xingamentos Fábio resolveu entrar no quarto; QUE enquanto Fábio entrou no quarto, o depoente foi até o carro que ficara
aberto, fechou o carro e ao retornar Fábio já estava saindo do quarto; QUE Fábio ao sair do quarto foi ao banheiro lavar-se e em
seguida a menina também saiu do quarto e foram para o carro Fábio, Marivan, Willian e a menina e o depoente seguiu a pé para sua
casa, pois morava próximo; QUE não conhecia a referida menina; QUE não teve duvida de que os meninos mantiveram relação sexual
com a referida menina, mas acreditava que a menina quis; QUE a menina ao sair do quarto, saiu normal andando em direção ao carro;
QUE o depoente não foi chamado a transar com a menina, pois esta não o viu; QUE a menina ao sair do quarto não apresentava
nenhuma lesão ou escoriação, bem como não estava com a roupa rasgada; QUE não viu o acusado Leonildo no apartamento naquela
ocasião. Palavra com as partes. Às perguntas da defesa dos acusados Willian e Leonildo, respondeu: QUE a menina ao sair do quarto
não estava nervosa, aparentando normalidade. Às perguntas da defesa do acusado Marivan, respondeu: QUE após o fato ouviu dizer
que a vítima é doente mental, não fala ?'coisa com coisa'. (...) QUE conhece o acusado Willian desde criança, vez que são vizinhos;
QUE os demais acusados conhece há aproximadamente três anos; QUE essa foi a única vez que os acusados participaram de atos tal
qual o ora apurado; QUE não pôde perceber se a vítima aparentava uso de substância entorpecente; QUE nenhum dos acusados
chamou o depoente para transar com a vítima e nem o depoente interessou-se; QUE foi até o apartamento a convite de Fábio, pois o
depoente queria beber e Fábio lhe disse que fossem até o apartamento de Léo, chamar Willian e Marivan que lá estavam, afim de que
fosse para algum lugar beber; QUE após a ação penal em trâmite, os acusados continuaram suas vidas normalmente, saem para
divertisse, exceto Marivan, eis que tem família?. (fls. 204/205).
Assim, diante das gritantes contradições nas declarações da vítima, diga-se desde a fase policial, e não havendo nenhuma evidência
para corroborar sua versão, tenho como duvidosa sua declarações, que reputo de pouca credibilidade.
Cumpre registrar que o laudo de lesão corporal realizado na vítima atesta que a mesma sofreu equimose avermelhada na coxa direita,
compatível com a queda que a mesma sofreu na escada quando se dirigia à casa de sua amiga CÍNTIA.
De outro lado, se a vítima tivesse sido verdadeiramente violentada por quatro pessoas, certamente a mesma apresentaria violência em
regiões diversas de seu corpo, pois os agentes precisariam subjugar a ofendida para poderem saciar suas lascívias e estando todos
sob o efeito do álcool, certamente isso ocorreria.
Ademais, é, no mínimo, estranho que após toda a violência praticada contra a ofendida, os acusados ainda tivessem o trabalho de levála para casa.
Também não é crível que depois da violência sofrida a vítima tenha ido para um bar no Distrito da Fazendinha, conforme ficou
demosntrado.
Registre-se que os acusados apresentaram uma versão coerente e harmoniosa desde a fase policial, pois sequer negaram suas
partipações no evento, muito embora tenham negado qualquer reponsabilidade penal pelo ocorrido.
Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório devem os acusados serem absolvidos, pois milita a favor deles o principio 'in dubio
pro reo'.
Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci preleciona, na nota nº 44 ao art. 386, do CPP:
Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz
não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, podendo indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor
caminho é a absolvição (In Código de Processo Penal Comentado, fl.698, 9ªed.rev., atual. e ampl. São Paulo:Editora Revista dos
Tribunais).
ISSO POSTO e do mais que nos autos consta, julgo improcedente a denúncia, para absolver os acusados WILIAN DO NASCIMENTO
COSTA, FÁBIO DE OLIVEIRA COSTA, LEONILDO JERÔNIMO DE SANTANA FILHO e MARIVAN DE ALMEIDA SANTOS, todos já
qualificados, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Sem custas.Registro eletrônico.Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado da presente decisão, proceda-se às comunicações e baixas necessárias, arquivando-se ulteriormente os
autos.

Nº do processo: 0004708-54.2008.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: ROBSON PEREIRA MARTINS
Parte RÉ: SUENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Sentença: Vistos etc.
O acusado ROBSON PEREIRA MARTINS foi condenado cono incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, consoante se
infere na sentença proferida em audiência de fls. 51/56.
Tendo em vista que o delito inicialmente imputado ao acusado ( art. 155,§4º, I,CP) fora desclassificado para o de furto simples e,
considerando que o réu preenchia os requisitos legais , foi- lhe concedido, às fls. 55/56, o benefício da suspensão condicional do
processo (art. 89 da Lei 9.099/95), conforme recomendava a Súmula 337 do STJ, hoje transformada em lei (artigo 383, §1º, do Código
de Processo Penal).
Todavia, o benefício concedido foi revogado, pois o réu voltou a se envolver em novos delitos contra o patrimônio, conforme decisão de
fl. 67.
Diante disso, vieram os autos conclusos para a dosimetria da sua pena).
DECIDO.
Consoante já mencionado alhures, a primeira parte da sentença foi proferida em audiência, onde no seu dispositivo consta: "POSTO
ISSO e dos mais que nos autos constam, julgo parcialmente procedente a denúncia e de consequência e retirando a qualificadora que
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não ficou caracterizada, para condenar o acusado ROBSON PEREIRA MARTINS, já qualificado, nas penas do art. 155, Caput, do
Código Penal".
Diante disso, procedo com a dosimetria de sua pena:
Culpabilidade dentro da normalidade da espécie. Seus antecedentes encontram-se maculados, eis que segundo nos informa sua
certidão criminal de fls. 96/100, o mesmo foi condenado definitivamente por crime de furto, fato esse não caracterizador de reincidência.
Não existe no processo elementos suficiente para se aferir sobre sua conduta social, todavia, sua personalidade se revela desajustada,
eis que é freqüente seu envolvimento em crimes contra o patrimônio, mais ainda quando se considera sua pouca idade. Os motivos do
crime são normais à espécie, isto é, o lucro fácil. As circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução também se mostram
adequados ao tipo penal do furto, não merecendo maiores considerações nesta fase. As conseqüências de seu ato não foram tão
danosas à vítima, já que teve recuperado seu objeto. Quanto ao comportamento da vítima, vê-se que ela não contribuiu para o evento
criminoso.
Assim sendo, aplico-lhe a chamada pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Tendo em
vista a menoridade penal do acusado na data do fato, atenuo sua pena de 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
passando assim para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,tornando-a, portanto, definitiva, à míngua de demais circunstâncias
atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena.
Estabeleço o regime inicial para o cumprimento de sua pena o aberto, a teor do disposto no artigo 33, § 2°, "c", do Código Penal.
Tendo em vista que o réu restou condenado definitivamente no Processo 5818/2009-1ªVC e provisoriamente nos autos 227/08, deste
juízo, além de encontrar-se respondendo por outros processos criminais nesta comarca, razões essas que levaram a valorização
negativa de seus antecedentes e sua personalidade, deixo de proceder com a substituição da pena, com fundamento no art. 44, III, CP.
Pelas mesmas razões apontadas acima, deixo de suspender sua pena (art. 77, II,CP).
As condições que deverá se submeter para o cumprimento da pena em regime aberto ficará a cargo do juiz da execução da pena.
Considerando que o réu declarou que trabalha como braçal, muito embora não se tenha apurado sobre a situação econômica do
mesmo, fixo a pena pecuniária irrogada ao apenado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
o qual deverá ser atualizado por ocasião de sua execução (art. 49, § 2°, CP) e paga dentro de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado
desta decisão (art. 50, CP), sob pena de inscrição em dívida ativa da Fazenda Pública (art. 51, CP).
Tendo em vista ter sido patrocinado pela Defensoria Pública, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais.
Publique-se.
Registro eletrônico.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o seu nome no rol dos culpados, procedendo as comunicações e anotações
necessárias, inclusive seja expedido carta de sentença para a execução das penas.
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Nº do processo: 0005613-93.2007.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: HELTON DION CORREA FONSECA
Sentença: O Representante do Ministério Público, com atribuições nesta Vara e embasado em inquérito policial, ofereceu denúncia em
desfavor de HELTON DION CORREA FONECA, brasileiro, separado, autônomo, nascido em 09/01/1975, na cidade de Igarapé-Miri/PA,
R.G. 26.077 - AP/POLITEC, filho de João da Conceição Fonseca e de Maria Helena Afonso Corrêa, residente na Passagem da
Esperança, 189-A, bairro Área Portuária, Santana-AP, como incurso nas penas do artigo 129, § 9º do Código Penal c/c a Lei
11.340/2006, pela prática do seguinte fato delituoso:

PU
B

'(...) que no dia 18 de julho do corrente ano, por volta das 23 horas, em frente á residência localizada na Passagem da Esperança, o
denunciado proferiu insultos contra a ex-companheira ELIANE DA COSTA MACHADO, chamando-a de "irresponsável, bêbada e
idiota", quando esta foi até o citado imóvel para buscar as filhas do casal que, por ocasião das férias escolares, estavam na companhia
paterna. Em ato contínuo,o denunciado agrediu a vítima, dando-lhe socos e bofetadas, momento em que ela obteve ajuda de familiares
para conter o agressor."(fls.02/03).

Recebida a denúncia (fl.30), foi o acusado citado pessoalmente para apresentar sua resposta preliminar por escrito (fls.54/55).
Defesa escrita apresentada por defensora pública na qual discordou da denúncia, fundamentando suas razões, deixando, contudo, de
arrolar testemunhas (fl.58).
Não se tratando, na espécie, de caso de absolvição sumária foi ordenado o prosseguimento do feito (fl. 59).
Durante a instrução processual foi ouvida apenas a vítima (fls. 66/67), eis que as partes desistiram da testemunha arrolada (fl.65). O
acusado, por não ter sido encontrado pelo Senhor Oficial de justiça, conforme certidão de fl. 63,não compareceu na audiência, deixando
assim de ser interrogado.
Em suas manifestações orais (fl.65), o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, por entender que a
autoria do delito restou evidenciada pela prova testemunhal colhida nos autos, enquanto que a materialidade esta evidenciada pelo
laudo de exame de corpo de delito de fl.07.
Por seu turno, a defesa, através de memoriais (fls. 72/73),requereu a absolvição do acusado, afirmando que não há provas suficientes
para um decreto condenatório, destacando que o depoimento da vítima se de forma insegura e impreciso.
É o relato sucinto.
D E C I D O.
Visa a presente ação penal a apuração do cometimento do crime de lesão corporal de natureza leve, no contexto de violência
doméstica, cuja prática recai sobre a pessoa do denunciado.
Registro que por se tratar de violência ocorrida no âmbito familiar, a competência é deste juízo.
A materialidade do crime de lesão corporal de natureza leve encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito de fl. 07,
no qual ficou positivado que a vítima Eliane da Costa Machado sofreu ofensa em sua integridade física por instrumento contundente.
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Vejamos a autoria.
O acusado, quando ouvido pela autoridade policial afirmou que por desentendimento familiar com a ofendida, no dia dos fatos acabou
por discutir com a mesma, tendo ambos perdido o controle emocional da situação. Vejamos.
'(...) o casal discutiu e ELIANE desferiu um arranhão em seu pescoço e ainda mordeu no braço; QUE o interrogando revidou desferindo
um soco no rosto de Eliane e ambos se atracaram e só pararam com a interferência de parentes que se aglomeraram quando viram a
confusão; QUE foi a primeira vez que tal agressão aconteceu e o interrogado está arrependido e garante que agiu sem controle, movido
por uma reação instantânea" (fl. 11). Em juízo, o acusado não compareceu para a audiência de instrução, deixando por isso de ser
interrogado.
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A vítima ELIANE DA COSTA MACHADO, declarou que efetivamente foi ofendida moralmente e lesionada no dia dos fatos, narrando
com detalhes todo o ocorrido. Vejamos o seu depoimento:
'.QUE a declarante por dois anos manteve relacionamento com o acusado e deste nasceram duas filhas de nomes Aiane Gabriela, de
12 anos, e Ailane Gabriele, de 10 anos; QUE o casal separou logo após a gravidez da segunda filha, por incompatibilidade de gênios e
desavenças; QUE desde a separação até meados de julho/07 a declarante não manteve qualquer tipo de relação com o acusado; QUE
o acusado, a partir de então, por várias vezes, mandou recados por suas filhas de cunho ameaçador, isto porque a declarante buscava
os direitos de suas filhas através de ações de execução de alimentos em desfavor do referido, este inclusive foi preso mais de uma vez
em decorrência do não pagamento de pensão alimentícia à suas filhas; QUE da última vez passou quatro dias encarcerado; QUE no
dia do fato a declarante encontrava-se na casa de sua avó, que fica ao lado da sua, quando por volta das 23h foi até a frente da casa
chamar por suas filhas, que estavam alguns dias na casa do pai; QUE o acusado nesse momento atravessou a rua e passou a acusar a
declarante de não cuidar das filhas, chamando-a de idiota e bêbada e outros impropérios, para a seguir agredi-la fisicamente com socos
e bofetadas; QUE a declarante para se defender e fugir da violência desferida pelo acusado teve que mordê-lo, soltando-se, ocasião
em que seu irmão Benevaldo lhe defendeu, retirando-lhe do local; QUE o acusado sempre vai na casa de sua mãe, mas entretanto
nunca teve contato com o mesmo; QUE o acusado nunca mais lhe ameaçou; QUE o acusado não paga até a data de hoje pensão de
alimentos, o que é motivo de tramitação e execução neste fórum. (...)QUE o acusado trabalha no interior do município de Mazagão no
ramo de carvão; QUE o acusado deixou esta cidade na mesma data em que a agrediu, ou seja, no dia 18/07/07 e comparece
esporadicamente na residência da mãe dele que localiza-se na mesma rua onde esta edificada a residência da declarante, porém
nunca mais a perturbou; QUE o acusado visita as filhas mas não profere ameaças e nem agride mais a declarante. " (fls.66/67).
Do cotejamento dos depoimentos acima, verifico que as provas testemunhais levam para a responsabilidade penal do acusado quanto
ao crime de lesão corporal, pois o depoimento seguro e coerente da vítima, na fase policial e em juízo, somado ao laudo pericial
realizado na sua pessoa evidenciam que a mesma foi agredida fisicamente e moralmente.
Por sua vez, o acusado confirmou na fase administrativa, com transcrito acima que se descontrolou e acabou praticando lesão corporal
na ofendida.
Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevo, mais ainda quando corroborado pela
prova técnica da ocorrência da lesão.
Assim, as provas mostram-se suficientes para a formação do juízo condenatório para o crime de lesão corporal.
Certidão criminal juntada às fls. 74/75 dos autos, onde se infere que se trata de réu primário e de bons antecedentes.
ISSO POSTO e do mais que nos autos constam, julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado HELTON DION CORREA
FONSECA, já qualificado, nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006.
Face as diretrizes norteadoras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a realizar a dosimetria de sua pena:
Culpabilidade moderada, diante das demais circunstâncias judiciais vistas conjuntamente. Trata-se de réu primário e de bons
antecedentes. Sua conduta social não lhe prejudica, diante do que consta nos autos. Nada se aferiu que comprometa a sua
personalidade. Os motivos e as circunstâncias não extrapolaram o tipo penal. As consequências do delito não foram graves. Não se
pode afirmar que a vítima não tenha contribuído para o evento, diante de a lesão ter sido reflexo do desgaste da convivência familiar.
Assim sendo, aplico-lhe a chamada pena - base em 03 (três) meses de detenção, a qual torno-a definitiva, à mingua de circunstâncias
atenuantes ou agravantes, bem como causas especiais de diminuição ou de aumento de pena.
O regime inicial para o cumprimento de sua pena privativa de liberdade será o aberto.
Deixo de proceder com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito em razão de o delito ter se dado mediante
violência à pessoa (art. 44, I, CP).
Tendo em vista que o cumprimento da pena em regime aberto é mais favorável ao réu do que o benefício do art. 77 do Código Penal,
deixo de conceder a suspensão condicional da pena, eis que o prazo de cumprimento deste é de no mínimo 2 (dois) anos.
As condições que deverá se submeter para o cumprimento da pena em regime aberto ficará a cargo do juiz da execução da pena.
Em razão de ter sido patrocinado pela Defensoria Pública, que faz presumir que o pagamento das custas processuais poderá
comprometer seu sustento, deixo de condená-lo nesse ponto.
Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados, procedendo as diligências, comunicações e anotações
necessárias.
Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, a vítima deverá ser intimada da sentença.
Publique-se e Intimem-se.

Nº do processo: 0000447-46.2008.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: REGINALDO TRINDADE NERY
Sentença: Vistos etc.
Tendo em vista o conteúdo da certidão referida à fl. 79, na qual informa que o denunciado cumpriu integralmente as condições que lhe
foram oferecidas às fls. 70/72 e ainda em face do parecer ministerial de fl. 76, na forma do § 5°, do art. 89, da Lei n. 9.099/95, declaro
extinta a punibilidade do infrator REGINALDO TRINDADE NERY em face de seu integral cumprimento, devendo ser tomado as
providencias e comunicadas as baixas necessárias, arquivando-se posteriormente os autos.
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Junte-se cópia desta decisão nos autos de acompanhamento das medidas, que encontram-se em apenso, que também deverá ser
arquivado..
Ciência do Ministério Público.
Intimem-se.
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Nº do processo: 0007980-22.2009.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: JOBSON MARTINS FERREIRA
Advogado: LEIVO RODRIGUES DOS SANTOS - 1621AP
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 18/06/2010 às 10:00

OF

Nº do processo: 0000280-58.2010.8.03.0002
AÇÃO PENAL PÚBLICA
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte RÉ: ANGELO MANOEL DOS PASSOS CRUZ
Advogado: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO - 525AP
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 18/06/2010 às 10:30

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL
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Nº do processo: 0002353-71.2008.8.03.0002
RECLAMAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
Parte Autora: J. G.
Advogado: WALDELI GOUVEIA RODRIGUES - 245AP
Parte Autora: R. N. S. M.
Advogado: WALDELI GOUVEIA RODRIGUES - 245AP
Parte RÉ: R. R. N.
Advogado: MARIA LÚCIA COÊLHO - 953AP
Despacho: Intime-se o Exequente para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca do teor da certidão de fl. 130, bem como
indicar bens pertencentes à parte devedora suscetíveis de penhora, sob pena de extinção do processo.
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Nº do processo: 0003404-83.2009.8.03.0002
RECLAMAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO
Parte Autora: KARLA DE ANDRÉYA CARVALHO PEREIRA
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS - 400AP
Parte RÉ: SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
Advogado: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS - 4534PA
Sentença: Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Pretende a Reclamante o pagamento de indenização correspondente ao Seguro de Vida, no valor de R$-18.600,00(dezoito mil e
seiscentos reais), devidos em decorrência da morte de seu genitor, Sr. Carlos Andrade Augusto Cunha Pereira, ocorrida em 15 de
setembro de 2007.
Contestando o feito a Reclamada alega, preliminarmente, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva.
Inicialmente, analisando a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheço que a reclamada tem razão, pois pode se ver que à fl. 08
consta que a Reclamante é beneficiária do seguro deixado por seu pai, seguro este contratado com HSBC Seguros S/A. Não há nos
autos nenhum documento que demonstre ser a Reclamante beneficiária de qualquer contrato de seguro junto à Reclamada ou que a
Reclamada seja responsável pelos seguros contratados com a HSBC Seguros S/A.
Assim, nos termos do art. 333, I do CPC, cabia à autora fazer prova efetiva de ser beneficiária de seguro contratado por seu pai junto à
Reclamada, falhando a Reclamante em provar fato constitutivo de seu direito, pois não trouxe aos autos o documento que poderia
comprovar sua condição de beneficiária do seguro, não existindo nos autos prova que o suposto seguro de vida fora efetivado junto à
Reclamada.
Vejamos:
"É de se julgar improcedente a ação, se o Requerente não consegue provar os fatos alegados na inicial, pois o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito".(3ª Câm.Cív.TJGO, apel. 31.447-78/188,rel. Des. Charife Oscar Abrão).
Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do
art. 267, VI, do CPC.
Sem custas e honorários (Lei nº 9099/95, art. 55).
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TARTARUGALZINHO

VARA ÚNICA DE TARTARUGALZINHO

OF

Nº do processo: 0000275-03.2005.8.03.0005
ACAO MONITORIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO
Parte Autora: BANCO DA AMAZONIA S.A.
Advogado: ERIC QUINTELA SMITH - 10342PA
Parte RÉ: ALTAMIR MINEIRO REZENDE
Parte RÉ: DASNESE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Despacho: Defiro o pedido de suspensão do processo por 6 meses, afim de que o exequente consiga a alienação de bem.

CA

ÇÃ

O

Nº do processo: 0000108-10.2010.8.03.0005
AÇÃO DE ALIMENTOS
Parte Autora: R. DA S. P.
Defensor: ALMIR REZENDE - 477AAP
Representante Legal: R. R. DA S.
Parte Autora: R. DA S. P.
Parte RÉ: R. M. P.
Decisão: Concedo à parte autora o benefício da assistência judiciária.
Sem dizer qual é a renda mensal do requerido, a parte autora se resumiu a afirmar que seu genitor é pedreiro. Requereu a fixação de
alimentos provisórios em 1 (um) salário mínimo.
Considerando os elementos fornecidos com a inicial, mormente a quantidade de requerentes, fixo os alimentos provisórios em 30%
(trinta por cento) do salário mínimo, que deverão ser pagos diretamente à representante legal do requerente, mediante recibo, até o dia
10 de cada mês.
Designe-se audiência de conciliação e julgamento, escolhendo uma data que possibilite ao réu o oferecimento de contestação e a
eventual necessidade de citação por edital (Lei de Alimentos, art. 5º, § 1º).
Cite-se o réu e intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas,
independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a daquele em
confissão e revelia.
Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida,
à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença.
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Nº do processo: 0000567-17.2007.8.03.0005
MODIFICAÇÃO DE GUARDA E EXONER. DE ALIMENTOS C/ PEDIDO DE TUTELA
Parte Autora: J. A. B.
Advogado: ALMIR REZENDE - 477AAP
Parte RÉ: F. T. DA S.
Advogado: ROLIEN SILVA DE ALBUQUERQUE - 402AP
Sentença: DIANTE DO EXPOSTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão
consubstanciada na inicial, de forma a deferir a guarda da menor BRUNA CAMILLY DA SILVA AMANAJÁS ao pai, ora requerente,
ficando assegurando à mãe o direito de visita, podendo a mesmo invocar a prestação jurisdicional para regulá-lo, caso não haja
entendimento com o requerente.
Exonero o autor, em definitivo, da obrigação de pagar alimentos à menor Bruna Camilly da Silva Amanajás, tendo em vista ser o
detentor da guarda da mesma.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do patrocínio pela DEFENAP.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Nº do processo: 0000545-85.2009.8.03.0005
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: AMCEL - AGROFLORESTAL LTDA
Advogado: RENATO RIBEIRO DOS SANTOS - 1266AP
Representante Legal: KOICHI HASE
Parte RÉ: ANTÔNIO VALDO LOPES GOMES
Parte RÉ: JORGE DO SOCORRO F. PRESTE
Sentença: Partes e processo identificados acima.
A parte autora manifestou-se requerendo a desistência da ação.
A parte requerida concordou.
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É o breve relatório.
Segundo a regra insculpida no § 4º do art. 267 do Código de Processo Civil, "depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não
poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação".
In casu, houve a anuência da parte requerida, não havendo impedimento legal ao deferimento do pedido de desistência.
DIANTE DO EXPOSTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, inc. VIII, do Código de Processo Civil.
Custas já satisfeita. Sem condenação em honorários, ante a condição imposta pela autora e aceita pela parte ré.
Arquive-se imediatamente, ante a renúncia do prazo recursal.
Intimem-se.

OF

Nº do processo: 0034945-74.2008.8.03.0001
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
Parte Autora: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 617AP
Parte RÉ: MARIA DE MORAIS E MORAES
Despacho: Aguarde-se a manifestação da parte interessada por até trinta dias. Permanecendo a inércia, arquive-se.

ÇÃ

O

Nº do processo: 0000428-94.2009.8.03.0005
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Parte Autora: PAULO DE TARSO DOS SANTOS DIAS
Advogado: MAURICIO SILVA PEREIRA - 979AP
Parte RÉ: ESTADO DO AMAPÁ
Representante Legal: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPA
Terceiro Interessado: ANDRÉ FERREIRA BARROSO
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO - 99999AP
Terceiro Interessado: JUDA BEN-HUR DOS SANTOS LEMOS
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO - 99999AP
Terceiro Interessado: MANOEL PEDRO SANTANA DOS SANTOS
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO - 99999AP
Despacho: Intime-se o autora para, no prazo de trinta dias, fazer o pagamento das custas referentes ao cumprimento da carta
precatória distribuída à 5ª Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá, devendo fazer a necessária comprovação perante
o juízo deprecado. Intimação por meio do advogado, via DJE.

PU
B

LI

CA

Nº do processo: 0000554-47.2009.8.03.0005
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: AMCEL - AGROFLORESTAL LTDA
Advogado: RENATO RIBEIRO DOS SANTOS - 1266AP
Representante Legal: KOICHI HASE
Parte RÉ: RAFAEL SANTANA MACIEL
Sentença: Partes e processo identificados acima.
A parte autora manifestou-se requerendo a desistência da ação.
A parte requerida concordou.
É o breve relatório.
Segundo a regra insculpida no § 4º do art. 267 do Código de Processo Civil, "depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não
poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação".
In casu, houve a anuência da parte requerida, não havendo impedimento legal ao deferimento do pedido de desistência.
DIANTE DO EXPOSTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, inc. VIII, do Código de Processo Civil.
Custas já satisfeita. Sem condenação em honorários, ante a condição imposta pela autora e aceita pela parte ré.
Arquive-se imediatamente, ante a renúncia do prazo recursal.
Intimem-se.

Nº do processo: 0000546-70.2009.8.03.0005
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: AMCEL - AGROFLORESTAL LTDA
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 617AP
Representante Legal: KOICHI HASE
Parte RÉ: ANTONIO DOS ANJOS MONTEIRO
Parte RÉ: FRANCISCO CHAGAS MARQUES
Sentença: Partes e processo identificados acima.
A parte autora manifestou-se requerendo a desistência da ação.
A parte requerida concordou.
É o breve relatório.
Segundo a regra insculpida no § 4º do art. 267 do Código de Processo Civil, "depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não
poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação".
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In casu, houve a anuência da parte requerida, não havendo impedimento legal ao deferimento do pedido de desistência.
Importante frisar que o revel não presica ser intimado para manifestar-se sobre o pedido de desistências, nos termos do art. 322 do
CPC.
DIANTE DO EXPOSTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, inc. VIII, do Código de Processo Civil.
Defiro o desentranhamento dos documentos de f. 46/55, conforme requerido à f. 92, devendo permanecer fotocópia nos autos.
Custas já satisfeitas. Sem condenação em honorários, ante a condição imposta pela autora e aceita pela parte ré.
Arquive-se imediatamente, ante a renúncia do prazo recursal.
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Nº do processo: 0000553-62.2009.8.03.0005
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: AMCEL - AGROFLORESTAL LTDA
Advogado: RENATO RIBEIRO DOS SANTOS - 1266AP
Representante Legal: KOICHI HASE
Parte RÉ: ARLETE LIMA NASCIMENTO
Sentença: Partes e processo identificados acima.
A parte autora manifestou-se requerendo a desistência da ação.
A parte requerida concordou.
É o breve relatório.
Segundo a regra insculpida no § 4º do art. 267 do Código de Processo Civil, "depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não
poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação".
In casu, ainda não houve a citação, não havendo impedimento legal ao deferimento do pedido de desistência.
DIANTE DO EXPOSTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, inc. VIII, do Código de Processo Civil.
Custas já satisfeitas. Sem condenação em honorários.
Arquive-se imediatamente, ante a renúncia do prazo recursal.
Intimem-se.
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Nº do processo: 0000541-48.2009.8.03.0005
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: AMCEL - AGROFLORESTAL LTDA
Advogado: RENATO RIBEIRO DOS SANTOS - 1266AP
Representante Legal: KOICHI HASE
Parte RÉ: ANTONIO MONTEIRO GOMES
Sentença: É o breve relatório.
Segundo a regra insculpida no § 4º do art. 267 do Código de Processo Civil, "depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não
poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação".
In casu, houve a anuência da parte requerida, não havendo impedimento legal ao deferimento do pedido de desistência.
DIANTE DO EXPOSTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, inc. VIII, do Código de Processo Civil.
Custas já satisfeitas. Sem condenação em honorários, ante a condição imposta pela autora e aceita pela parte ré.
Feita a intimação dos patronos das partes, arquive-se imediatamente, ante a renúncia do prazo recursal.
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Nº do processo: 0000552-77.2009.8.03.0005
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: AMCEL - AGROFLORESTAL LTDA
Advogado: RENATO RIBEIRO DOS SANTOS - 1266AP
Representante Legal: KOICHI HASE
Parte RÉ: ELVIS PRESLEI ALVES DA SILVA
Parte RÉ: NILSON DOS SANTOS LIMA
Parte RÉ: RAIMUNDO DE LIMA AMORIM
Despacho: Ante a manifestação de f. 85/86, onde o réu ELVIS PRESLEI ALVES DA SILVA não concorda com o pedido de desistência,
não havendo objeção por parte dos réus ANILSON DOS SANTOS LIMA e RAIMUNDO DE LIMA AMORIM, diga a autora.

Nº do processo: 0000540-63.2009.8.03.0005
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: AMCEL - AGROFLORESTAL LTDA
Advogado: RENATO RIBEIRO DOS SANTOS - 1266AP
Representante Legal: KOICHI HASE
Parte RÉ: ENE PAULO DOS SANTOS PEDROSO
Defensor: ALMIR REZENDE - 477AAP
Sentença: DIANTE DO EXPOSTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, extingo o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 267, inc. VIII, do Código de Processo Civil.
Custas já satisfeitas. Sem condenação em honorários, ante a condição imposta pela autora e aceita pela parte ré.
Feita a intimação dos patronos das partes, arquive-se imediatamente, ante a renúncia do prazo recursal.
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Nº do processo: 0000542-33.2009.8.03.0005
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: AMCEL - AGROFLORESTAL LTDA
Advogado: RENATO RIBEIRO DOS SANTOS - 1266AP
Representante Legal: KOICHI HASE
Parte RÉ: BENEDITO FERREIRA DA SILVA
Sentença: Partes e processo identificados acima.
A parte autora manifestou-se requerendo a desistência da ação.
A parte requerida concordou.
É o breve relatório.
Segundo a regra insculpida no § 4º do art. 267 do Código de Processo Civil, "depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não
poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação".
In casu, houve a anuência da parte requerida, não havendo impedimento legal ao deferimento do pedido de desistência.
DIANTE DO EXPOSTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, inc. VIII, do Código de Processo Civil.
Custas já satisfeitas. Sem condenação em honorários, ante a condição imposta pela autora e aceita pela parte ré.
Feita a intimação dos patronos das partes, arquive-se imediatamente, ante a renúncia do prazo recursal.
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Nº do processo: 0000543-18.2009.8.03.0005
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: AMCEL - AGROFLORESTAL LTDA
Advogado: RENATO RIBEIRO DOS SANTOS - 1266AP
Representante Legal: KOICHI HASE
Parte RÉ: DAVI ALVES DE ALMEIDA
Sentença: Partes e processo identificados acima.
A parte autora manifestou-se requerendo a desistência da ação.
A parte requerida concordou.
É o breve relatório.
Segundo a regra insculpida no § 4º do art. 267 do Código de Processo Civil, "depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não
poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação".
In casu, houve a anuência da parte requerida, não havendo impedimento legal ao deferimento do pedido de desistência.
DIANTE DO EXPOSTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, inc. VIII, do Código de Processo Civil.
Retifique-se o nome do réu, conforme requerido à f. 119.
Custas já satisfeitas. Sem condenação em honorários, ante a condição imposta pela autora e aceita pela parte ré.
Feita a intimação dos patronos das partes, arquive-se imediatamente, ante a renúncia do prazo recursal.
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Nº do processo: 0000564-91.2009.8.03.0005
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: AMCEL - AGROFLORESTAL LTDA
Advogado: RENATO RIBEIRO DOS SANTOS - 1266AP
Representante Legal: KOICHI HASE
Parte RÉ: JUREMA PIRES COSTA
Sentença: Partes e processo identificados acima.
A parte autora manifestou-se requerendo a desistência da ação.
A parte requerida concordou.
É o breve relatório.
Segundo a regra insculpida no § 4º do art. 267 do Código de Processo Civil, "depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não
poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação".
In casu, houve a anuência da parte requerida, não havendo impedimento legal ao deferimento do pedido de desistência.
DIANTE DO EXPOSTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, inc. VIII, do Código de Processo Civil.
Custas já satisfeitas. Sem condenação em honorários, ante a condição imposta pela autora e aceita pela parte ré.
Feita a intimação dos patronos das partes, arquive-se imediatamente, ante a renúncia do prazo recursal.

Nº do processo: 0000544-03.2009.8.03.0005
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Parte Autora: AMCEL - AGROFLORESTAL LTDA
Advogado: RENATO RIBEIRO DOS SANTOS - 1266AP
Parte RÉ: ORIMAR OLIVEIRA GOMES
Representante Legal: KOICHI HASE
Sentença: Partes e processo identificados acima.
A parte autora manifestou-se requerendo a desistência da ação.
A parte requerida concordou.
___________________________ Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ___________________________ 149

Amapá - Macapá, 5 de Abril de 2010 | Diário da Justiça Nº 58/2010

IC
IA
L

É o breve relatório.
Segundo a regra insculpida no § 4º do art. 267 do Código de Processo Civil, "depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não
poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação".
In casu, houve a anuência da parte requerida, não havendo impedimento legal ao deferimento do pedido de desistência.
DIANTE DO EXPOSTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, inc. VIII, do Código de Processo Civil.
Custas já satisfeitas. Sem condenação em honorários, ante a condição imposta pela autora e aceita pela parte ré.
Feita a intimação dos patronos das partes, arquive-se imediatamente, ante a renúncia do prazo recursal.
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Nº do processo: 0000016-66.2009.8.03.0005
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO
Parte Autora: ALESSANDRO BRAZAO BARBOSA
Advogado: CARLOS ALBERTO SERRA TAVARES - 725AP
Parte Autora: FÁBIO FERREIRA BRAZÃO
Advogado: CARLOS ALBERTO SERRA TAVARES - 725AP
Parte Autora: HELTON LUIZ BRAZÃO
Advogado: CARLOS ALBERTO SERRA TAVARES - 725AP
Parte RÉ: ALTERNATIVA VEÍCULOS LTDA
Advogado: MARIA DO PILAR TIAGO DE SOUZA - 505AP
Parte RÉ: BANCO REAL S.A - AYMORÉ FINANCIAMENTOS
Despacho: O art. 36 do CPC é claro ao estabelecer que "a parte será representada em juízo por advogado legalmente habilitado. Serlhe-á lícito, no entanto, postular em causa própria, quando tiver habilitação legal ou, não a tendo, no caso de falta de advogado no lugar
ou recusa ou impedimento dos que houver".
Assim, não há que se falar em intimação pessoa da parte para praticar ato processual. As intimações são feitas por meio do advogado
da parte e, no Estado do ?Amapá, pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Por fim, o processo já se encontra sentenciado, cabendo ao que se considera prejudicado manejar o recurso cabível.
DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o requerido às f. 75/76.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.
Intime-se.
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Nº do processo: 0029815-69.2009.8.03.0001
BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
Parte Autora: BANCO FIAT S/A
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA - 617AP
Parte RÉ: ÂNGELA MARIA DE SOUSA
Despacho: Conforme certificado à f. 33-v, o veículo não foi encontrado e a ré não mais reside ou trabalha neste Município. Assim, diga
a parte autora.

EDITAIS E LEILÕES
ADMINISTRATIVO

TJAP ADMINISTRATIVO
TJAP - ADMINISTRATIVO
EDITAL Nº03/2010-CGJ

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, em exercício, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art.16, inciso II, do Decreto (N) nº069/91; art. 30, inciso II, da Resolução nº006/2003 (RITJAP) e
art. 4º, inciso II, do Provimento nº138/2007 (RICGJ), e tendo em vista o contido no P.A.Nº002635/2010-CGJ.
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem que, perante a Secretaria da Corregedoria, tramitam os autos nº002635/2010CGJ, tendo por objeto a indicação do Senhor FRANCISCO HELINDBERG ALVES, brasileiro, servidor público, natural de Massapê/CE,
portador do RG nº910.050.168.12, e C.P.F. Nº484.333.573-87, residente e domiciliado na Rua São Luiz, nº729, Centro, CEP nº68990000, município de Tartarugalzinho/AP, para exercer em caráter temporário e precário, o Cargo de Juiz de Paz do Cartório de Registros
Públicos e Tabelionato do Município de Tartarugalzinho - Cartório Maciel.
Assim para o conhecimento do público em geral, expediu-se o presente EDITAL, com prazo de 05 (cinco) dias, para que aqueles que
souberem de algum fato que desabone a sua conduta moral ou profissional, o alegue por escrito no prazo legal.
Macapá, 22 de março de 2010.
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Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ
Corregedor-Geral da Justiça, em exercício.
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AVISO Nº006/2010-CGJ/TJAP

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, em exercício, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo art.30, inciso II, da Resolução nº 006/2003 (RITJAP), e o constante do P.A. Nº003090/2010;
AVISA aos MM. Juizes de Direito, Membros do Ministério Público, Advogados, Notários, Registradores, Serventuários e a quem possa
interessar, comunica a confecção de traslados de procurações falsas, identificadas como sendo do 1º Tabelionato de Notas da
Comarca de Anápolis, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, conforme contido no Ofício Circular nº018/2010-SEC, oriundo da
Corregedoria-Geral da Justiça.
Publique-se e cumpra-se.

OF

Macapá, 05 de abril de 2010.

Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ
Corregedor-Geral da Justiça, em exercício.

O

AVISO Nº007/2010-CGJ/TJAP

ÇÃ

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, em exercício, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo art.30, inciso II, da Resolução nº 006/2003 (RITJAP), e o constante do P.A. Nº003189/2010;

Publique-se e cumpra-se.
Macapá, 05 de abril de 2010.

CA

AVISA aos MM. Juizes de Direito, Membros do Ministério Público, Advogados, Notários, Registradores, Serventuários e a quem possa
interessar, comunica o extravio de selos de fiscalização, do tipo pago de 01 ato, de nº BTE 18098 a 18113, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Brusque, conforme contido no Ofício nº841/2010/CGJ/TJ-SC, oriundo da Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado de Santa Catarina, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
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Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ
Corregedor-Geral da Justiça, em exercício.

JUDICIAL - 1ª INSTÂNCIA

MACAPÁ
4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
Prazo: 30 dias
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Processo Nº:0005774-04.2010.8.03.0001 - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO
Parte Autora: ISABELLA JOSEFA PINHO DA SILVA
Advogado : EMANOEL DE JESUS MORAES - 1525AP
Citação de eventuais interessados para os termos da presente ação e para, querendo, apresentar resposta ao(s) pedido(s), no prazo de
10 (dez) dias.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IC
IA
L

SEDE DO JUÍZO: 4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA da Comarca de MACAPÁ, Fórum de MACAPÁ, sito à RUA MANOEL
EUDÓXIO PEREIRA, S/Nº - CEP 68.900-000
MACAPÁ, 26 de março de 2010

(a) LIÉGE CRISTINA DE V. RAMOS GOMES
Juiz(a) de Direito

2A. VARA CRIMINAL

OF

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DESPACHO/SENTENÇA
Prazo: 90 dias
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

O

Processo Nº:0008410-55.2001.8.03.0001 - AÇÃO PENAL PÚBLICA
Incidência Penal: 171, Código Penal-ART 171 e 288 CPB
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ

ÇÃ

Parte Ré : ADRIANO GUEDES DO COUTO e outros
Advogado : ALESSANDRO LEAL CORDEIRO - 866AP e outros

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) abaixo identificada(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos do despacho/sentença
proferido(a) nos autos em epígrafe com o seguinte teor:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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CA

Réu:: RONALDO FERREIRA CAVALCANTE
Endereço:: AV. NETUNO,1352,JARDIM MARCO ZERO,EM CASO DE DILIGÊNCIA NEGATIVA, PROCEDER JUNTO AO
IAPEN,MACAPÁ, .
Filiação:: ZOLINA F CAVALCANTE E AMADEU C SOBRINHO
Dt.Nascimento:: 16/07/1974
DESPACHO/SENTENÇA:
Réu: Ronaldo Ferreira Cavalcante. Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade do réu
ressoa em grau elevado,ante a consciência do seu agir razão por que aumento a reprimenda em 5 (cinco) meses para o crime de
estelionato e 2 (dois) meses para o crime de quadrilha. Registra antecedentes criminais, consoante certidão de antecedentes, razão
porque aumento o mesmo patamar acima encontrado para ambos os crimes. A conduta social do acusado é desabonadora, eis que é
pessoa voltada ao mundo do crime pelo que majoro a sanção no mesmo patamar acima encontrado para ambos os crimes. Inexistem
elementos para se efetuar análise quanto a sua personalidade. Os motivos da prática delitiva foram a busca do lucro fácil, que se
confundem com a espécie delitiva. As circunstâncias do crime foram normais. As conseqüências do crime foram graves, na medida em
que acarretaram dano extrapenal, porquanto houve prejuízo a diversas empresas, o que implica no aumento da pena reclusiva no
mesmo patamar acima indicado. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a violação da norma agendi. Diante de
tais circustâncias por entender suficente e necessário para a repvrovação e prevenção do ilícito fixo a pena base em 02 anos e 08(oito)
meses para o crime de estelionato e 01 ano e oito meses para o crime de quadrilha. Na segunda etapa, inexistem circunstâncias
agravantes ou atenuantes, pelo que permanece inalterável a sanção.Na fase derradeira, à míngua de outras causas capazes de
modificar a pena - causas de especial aumento ou de diminuição - aplico a continuidade delitiva e em conseqüência o aumento da
sanção infligida no patamar de 1/2, pela prática dos 05(cinco) crimes de estelionato perpetrado pelo acusado, fixando a pena do crime
de estelionato em 4(quatro) anos de reclusão e a do crime de quadrilha em 01(um) ano e 08(oito) meses.Torno definitiva a pena em
05(cinco) anos e 08(oito) meses a ser cumprida em regime semi-aberto nos termos do art. 33 do CP. Quanto a pena pecuniária
condeno ao pagamento de 60(sessenta) dias-multa e em virtude da precária condição econômica do condenado, fixo o valor do diamulta em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado quanto ao pagamento;De acordo com
o conteúdo desta decisão, incabível a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.Do mesmo modo, não satisfazendo o réu
os requisitos subjetivos apontados no art. 77 do Código Penal, impraticável a concessão do sursis.Diante das considerações delineadas
quando da análise das circunstâncias judiciais, deixo de conceder a liberdade provisória para recorrer para que se evite à frustração da
aplicação da lei penal pela fuga, nos precisos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.Oficie-se a autoridade custodiadora
dos réus recomendado-os na prisão até o trânsito em julgado desta sentença. Em caso de eventual fuga, expeça-se o competente
mandado de prisão. Expeça-se alvará de soltura em relação ao réu Rogério Monteiro Gurjão, uma vez que a pena privativa de liberdade
foi substituída.Uma vez certificado o trânsito em julgado da presente decisão providencie-se:O lançamento dos nomes dos réus no rol
dos culpados; A expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral competente para fins de suspensão de direitos políticos dos réus
(art. 15, III, CF/88);A extração, conferência e expedição da documentação necessária ao Juízo de Execuções Penais; A comunicação a
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Secretaria de Distribuição Criminal; Registro eletrônico.
P. I.
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SEDE DO JUÍZO: 2A. VARA CRIMINAL da Comarca de MACAPÁ, Fórum de MACAPÁ, sito à RUA MANOEL EUDÓXIO PEREIRA,
S/Nº - ANEXO DO FÓRUM - CEP 68.906-450
MACAPÁ, 30 de março de 2010

(a) ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA
Juiz(a) de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 dias

OF

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Processo Nº:0005411-51.2009.8.03.0001 - AÇÃO PENAL PÚBLICA
Incidência Penal: Art. 28, Lei nº 11.343/2006-Art. 28, Lei nº 11.343/2006
Parte Autora: PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte Ré

: IVAN WILKER COELHO DOS SANTOS

CA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ÇÃ

O

CITAÇÃO da(s) parte(s) acusada(s) abaixo qualificada(s) para apresentar(em) RESPOSTA, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, aos
termos da denúncia, podendo argüir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, bem como
acompanhar o processo em seus ulteriores, conforme artigos 396 e 396-A, do Código de Processo Penal (com a redação da Lei nº
11.719/2008). Deverá(ão) comparecer acompanhado(a)(s) de advogado(a), e se assim não o fizer(em), será nomeado um defensor
público para patrocinar sua(s) defesa(s). Fica(m) advertido(a)(s) de que o não comparecimento implicará em suspensão do processo e
do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.
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Réu:: IVAN WILKER COELHO DOS SANTOS
Endereço:: 2ª AVENIDA,1034,UNIVERSIDADE,E/OU SEXTA AVENIDA , 1673, MARABAIXO 1, (local de trabalho: COELHO GOMES
CORRETORA DE SEGUROS, na função de ENTREGADOR). ,MACAPÁ,AP,68900000.
CI:: 373787/AP - SSPA/AP
CPF:: 982.918.312-20
Filiação:: LIANA ANDRADE COELHO E IVAN CASTRO DOS SANTOS
Apelido:: SECO
Est.Civil:: SOLTEIRO
Dt.Nascimento:: 23/07/1987
Naturalidade:: MACAPA - AP
Profissão:: ESTUDANTE
Grau Instrução:: 1o.GRAU INCOMPLETO
Raça:: PARDA

SEDE DO JUÍZO: 2A. VARA CRIMINAL da Comarca de MACAPÁ, Fórum de MACAPÁ, sito à RUA MANOEL EUDÓXIO PEREIRA,
S/Nº - ANEXO DO FÓRUM - CEP 68.906-450
MACAPÁ, 30 de março de 2010

(a) ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA
Juiz(a) de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DESPACHO/SENTENÇA
Prazo: 90 dias
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Processo Nº:0008410-55.2001.8.03.0001 - AÇÃO PENAL PÚBLICA
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Incidência Penal: 171, Código Penal-ART 171 e 288 CPB
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte Ré : ADRIANO GUEDES DO COUTO e outros
Advogado : ALESSANDRO LEAL CORDEIRO - 866AP e outros
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INTIMAÇÃO da(s) parte(s) abaixo identificada(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos do despacho/sentença
proferido(a) nos autos em epígrafe com o seguinte teor:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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Réu:: ROGERIO MONTEIRO GURJAO
Endereço:: 4a AVENIDA,1379,CONGÓS,RECOLHIDO AO IAPEN,MACAPÁ,AP.
Dt.Nascimento:: 19/07/1979
:: RONALDO FERREIRA CAVALCANTE
Endereço:: AV. NETUNO,1352,JARDIM MARCO ZERO,EM CASO DE DILIGÊNCIA NEGATIVA, PROCEDER JUNTO AO
IAPEN,MACAPÁ, .
Filiação:: ZOLINA F CAVALCANTE E AMADEU C SOBRINHO
Dt.Nascimento:: 16/07/1974
DESPACHO/SENTENÇA:
Isto posto por tudo mais que dos autos constam e do livre convencimento que formo reconheço a extinção da punibilidade dos crimes
de furto simples e estelionato encampados nos processos nºs 8374/00, 8378/00, 8416/00, 8417/00 e 7985/01, nos termos do art. 109,
inciso IV, do CP. Prosseguindo-se, JULGO PROCEDENTE EM PARTE as denúncias para condenar os acusados Eduardo Gonçalves
Lacerda, Márcia Maria Gomes Cardoso, Luiz Ferreira Cavalcante, Rogério Monteiro Gurjão e Ronaldo Ferreira Cavalcante nas penas
dos arts. 171, caput, c/c 71 e 288 todos do CP.
Passo a individualizar as penas.
Réu: Eduardo Gonçalves Lacerda. Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade do réu
ressoa em grau elevado,ante a consciência do seu agir razão por que aumento a reprimenda em 5 (cinco) meses para o crime de
estelionato e 2 (dois) meses para o crime de quadrilha. Registra antecedentes criminais, consoante certidão de antecedentes, razão
porque aumento o mesmo patamar acima encontrado para ambos os crimes. A conduta social do acusado é desabonadora, além de
que o acusado atuava como o líder da quadrilha, o mentor intelectual dos ilícitos pelo que majoro a sanção no mesmo patamar acima
encontrado para ambos os crimes. Inexistem elementos para se efetuar análise quanto a sua personalidade. Os motivos da prática
delitiva foram a busca do lucro fácil, que se confundem com a espécie delitiva. As circunstâncias do crime foram normais. As
conseqüências do crime foram graves, na medida em que acarretaram dano extrapenal, porquanto houve prejuízo a diversas
empresas, o que implica no aumento da pena reclusiva no mesmo patamar acima indicado. Por fim, o comportamento da vítima em
nada contribuiu para a violação da norma agendi. Diante de tais circustâncias por entender suficente e necessário para a reprovação e
prevenção do ilícito fixo a pena base em 02(dois) anos e oito meses para o crime de estelionato e 01(um) ano e oito meses para o
crime de quadrilha.
Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que permanece inalterável a sanção.
Na fase derradeira, à míngua de outras causas capazes de modificar a pena - causas de especial aumento ou de diminuição - aplico a
continuidade delitiva e em conseqüência o aumento da sanção infligida no patamar de 2/3, pela prática dos 11(onze) crimes de
estelionato perpetrado pelo acusado, fixando a pena do crime de estelionato em 4(quatro) anos, 05 (cinco) meses e 09(nove) dias de
reclusão e a do crime de quadrilha em 01(um) ano e 08(oito) meses.
Torno definitiva a pena em 06(seis) anos, 1(um) mês e 09(nove) dias a ser cumprida em regime semi-aberto nos termos do art. 33 do
CP.
Quanto a pena pecuniária condeno ao pagamento de 70(setenta) dias-multa e em virtude da precária condição econômica do
condenado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado quanto
ao pagamento;
De acordo com o conteúdo desta decisão, incabível a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.
Do mesmo modo, não satisfazendo o réu os requisitos subjetivos apontados no art. 77 do Código Penal, impraticável a concessão do
sursis.
Ré: Márcia Maria Gomes Cardoso. Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade do réu
ressoa em grau elevado, ante a consciência do seu agir razão por que aumento a reprimenda em 5 (cinco) meses para o crime de
estelionato e 2 (dois) meses para o crime de quadrilha. Registra bons antecedentes criminais, consoante certidão de antecedentes, pelo
que a acusada responde apenas a estes processos. A conduta social da acusada é favorável eis que nada consta que desabone o seu
convívio social. Inexistem nos autos elementos para se efetuar análise quanto a sua personalidade. Os motivos da prática delitiva foram
a busca do lucro fácil, que se confundem com a espécie delitiva. As circunstâncias do crime foram normais. As conseqüências do crime
foram graves, na medida em que acarretaram dano extrapenal, porquanto houve prejuízo a diversas empresas, o que implica no
aumento da pena reclusiva no mesmo patamar acima indicado. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a violação
da norma agendi. Diante de tais circustâncias por entender suficente e necessário para a reprovação e prevenção do ilícito fixo a pena
base em 01 ano e dez meses para o crime de estelionato e 01 ano e quatro meses para o crime de quadrilha.
Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que permanece inalterável a sanção.
Na fase derradeira, à míngua de outras causas capazes de modificar a pena - causas de especial aumento ou de diminuição - aplico a
continuidade delitiva e em conseqüência o aumento da sanção infligida no patamar de 2/3, pela prática dos 11(onze) crimes de
estelionato perpetrado pelo acusado, fixando a pena do crime de estelionato em 03(três) anos e 18(dezoito) dias de reclusão e a do
crime de quadrilha em 01(um) ano e 08(oito) meses.
Torno definitiva a pena em 04(quatro) anos 08(oito) meses e 18(dezoito) dias de reclusão a ser cumprida em regime semi-aberto nos
termos do art. 33 do CP.
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Quanto a pena pecuniária condeno ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa e em virtude da precária condição econômica do
condenado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado quanto
ao pagamento;
De acordo com o conteúdo desta decisão, incabível a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.
Do mesmo modo, não satisfazendo o réu os requisitos subjetivos apontados no art. 77 do Código Penal, impraticável a concessão do
sursis.
Réu: Luiz Ferreira Cavalcante. Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade do réu ressoa
em grau elevado, ante a consciência do seu agir razão por que aumento a reprimenda em 5 (cinco) meses para o crime de estelionato e
2 (dois) meses para o crime de quadrilha. Registra antecedentes criminais, consoante certidão de antecedentes, razão porque aumento
o mesmo patamar acima encontrado para ambos os crimes. A conduta social do acusado é desabonadora, eis que é pessoa voltada ao
mundo do crime pelo que majoro a sanção no mesmo patamar acima encontrado para ambos os crimes. Inexistem elementos para se
efetuar análise quanto a sua personalidade. Os motivos da prática delitiva foram a busca do lucro fácil, que se confundem com a
espécie delitiva. As circunstâncias do crime foram normais. As conseqüências do crime foram graves, na medida em que acarretaram
dano extrapenal, porquanto houve prejuízo a diversas empresas, o que implica no aumento da pena reclusiva no mesmo patamar
acima indicado. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a violação da norma agendi. Diante de tais circunstâncias
por entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do ilícito fixo a pena base em 02 anos e oito meses para o crime
de estelionato e 01 ano e oito meses para o crime de quadrilha.
Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que permanece inalterável a sanção.
Na fase derradeira, à míngua de outras causas capazes de modificar a pena - causas de especial aumento ou de diminuição - aplico a
continuidade delitiva e em conseqüência o aumento da sanção infligida no patamar de 2/3, pela prática dos 11(onze) crimes de
estelionato perpetrado pelo acusado, fixando a pena do crime de estelionato em 4(quatro) anos, 05 (cinco) meses e 09(nove dias de
reclusão e a do crime de quadrilha em 01(um) ano e 08(oito) meses.
Torno definitiva a pena em 06(seis) anos, 1(um) mês e 09(nove) dias de reclusão a ser cumprida em regime semi-aberto nos termos do
art. 33 do CP.
Quanto a pena pecuniária condeno ao pagamento de 70(setenta) dias-multa e em virtude da precária condição econômica do
condenado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado quanto
ao pagamento;
De acordo com o conteúdo desta decisão, incabível a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.
Do mesmo modo, não satisfazendo o réu os requisitos subjetivos apontados no art. 77 do Código Penal, impraticável a concessão do
sursis.
Réu: Rogério Monteiro Gurjão. Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade do réu ressoa
em grau elevado, ante a consciência do seu agir razão por que aumento a reprimenda em 5 (cinco) meses para o crime de estelionato e
2 (dois) meses para o crime de quadrilha. Registra bons antecedentes criminais, consoante certidão de antecedentes, pelo que a
acusada responde apenas a estes processos. A conduta social da acusada é favorável eis que nada consta que desabone o seu
convívio social. Inexistem nos autos elementos para se efetuar análise quanto a sua personalidade. Os motivos da prática delitiva foram
a busca do lucro fácil, que se confundem com a espécie delitiva. As circunstâncias do crime foram normais. As conseqüências do crime
foram graves, na medida em que acarretaram dano extrapenal, porquanto houve prejuízo a diversas empresas, o que implica no
aumento da pena reclusiva no mesmo patamar acima indicado. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a violação
da norma agendi. Diante de tais circunstâncias por entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do ilícito fixo a pena
base em 01(um) ano e 10(dez) meses para o crime de estelionato e 01 ano e quatro meses para o crime de quadrilha.
Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que permanece inalterável a sanção.
Na fase derradeira, à míngua de outras causas capazes de modificar a pena - causas de especial aumento ou de diminuição - aplico a
continuidade delitiva e em conseqüência o aumento da sanção infligida no patamar de 1/6 pela prática dos 02(dois) crimes - processos
8410/01 e 8461/02-, fixando a pena do crime de estelionato em 02(dois) anos 01(um) mês e 18(dezoito) dias de reclusão e a do crime
de quadrilha em 01(um) ano e 08(oito) meses.
Torno definitiva a pena em 03 (três) anos 9(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão a ser cumprida em regime aberto nos termos
do art. 33 do CP.
Quanto a pena pecuniária condeno ao pagamento de 50(cinquenta) dias-multa e em virtude da precária condição econômica do
condenado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado quanto
ao pagamento;
Considerando que o réu preenche os requisitos do art. 44, da Lei Penal Substantiva, substituo a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade, ficando a cargo do Douto Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas alternativas.
Réu: Ronaldo Ferreira Cavalcante. Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade do réu
ressoa em grau elevado,ante a consciência do seu agir razão por que aumento a reprimenda em 5 (cinco) meses para o crime de
estelionato e 2 (dois) meses para o crime de quadrilha. Registra antecedentes criminais, consoante certidão de antecedentes, razão
porque aumento o mesmo patamar acima encontrado para ambos os crimes. A conduta social do acusado é desabonadora, eis que é
pessoa voltada ao mundo do crime pelo que majoro a sanção no mesmo patamar acima encontrado para ambos os crimes. Inexistem
elementos para se efetuar análise quanto a sua personalidade. Os motivos da prática delitiva foram a busca do lucro fácil, que se
confundem com a espécie delitiva. As circunstâncias do crime foram normais. As conseqüências do crime foram graves, na medida em
que acarretaram dano extrapenal, porquanto houve prejuízo a diversas empresas, o que implica no aumento da pena reclusiva no
mesmo patamar acima indicado. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a violação da norma agendi. Diante de
tais circustâncias por entender suficente e necessário para a repvrovação e prevenção do ilícito fixo a pena base em 02 anos e 08(oito)
meses para o crime de estelionato e 01 ano e oito meses para o crime de quadrilha.
Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que permanece inalterável a sanção.
Na fase derradeira, à míngua de outras causas capazes de modificar a pena - causas de especial aumento ou de diminuição - aplico a
continuidade delitiva e em conseqüência o aumento da sanção infligida no patamar de 1/2, pela prática dos 05(cinco) crimes de
estelionato perpetrado pelo acusado, fixando a pena do crime de estelionato em 4(quatro) anos de reclusão e a do crime de quadrilha
em 01(um) ano e 08(oito) meses.
Torno definitiva a pena em 05(cinco) anos e 08(oito) meses a ser cumprida em regime semi-aberto nos termos do art. 33 do CP.
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Quanto a pena pecuniária condeno ao pagamento de 60(sessenta) dias-multa e em virtude da precária condição econômica do
condenado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado quanto
ao pagamento;
De acordo com o conteúdo desta decisão, incabível a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.
Do mesmo modo, não satisfazendo o réu os requisitos subjetivos apontados no art. 77 do Código Penal, impraticável a concessão do
sursis.
Diante das considerações delineadas quando da análise das circunstâncias judiciais, deixo de conceder a liberdade provisória para
recorrer para que se evite à frustração da aplicação da lei penal pela fuga, nos precisos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Oficie-se a autoridade custodiadora dos réus recomendado-os na prisão até o trânsito em julgado desta sentença. Em caso de
eventual fuga, expeça-se o competente mandado de prisão.
Expeça-se alvará de soltura em relação ao réu Rogério Monteiro Gurjão, uma vez que a pena privativa de liberdade foi substituída.
Uma vez certificado o trânsito em julgado da presente decisão providencie-se:
O lançamento dos nomes dos réus no rol dos culpados;
A expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral competente para fins de suspensão de direitos políticos dos réus (art. 15, III,
CF/88);
A extração, conferência e expedição da documentação necessária ao Juízo de Execuções Penais;
A comunicação a Secretaria de Distribuição Criminal;
Registro eletrônico.
P. I.

SEDE DO JUÍZO: 2A. VARA CRIMINAL da Comarca de MACAPÁ, Fórum de MACAPÁ, sito à RUA MANOEL EUDÓXIO PEREIRA,
S/Nº - ANEXO DO FÓRUM - CEP 68.906-450
MACAPÁ, 30 de março de 2010

CA

(a) ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA
Juiz(a) de Direito

LI

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DESPACHO/SENTENÇA
Prazo: 90 dias
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PU
B

Processo Nº:0008374-47.2000.8.03.0001 - AÇÃO PENAL PÚBLICA
Incidência Penal: 171, Código Penal-171,288, C/C ART. 69
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte Ré : EDUARDO GONCALVES LACERDA e outros
Advogado : MAURICIO SILVA PEREIRA - 979AP e outros
INTIMAÇÃO da(s) parte(s) abaixo identificada(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos do despacho/sentença
proferido(a) nos autos em epígrafe com o seguinte teor:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Réu:: MARCIA MARIA GOMES CARDOSO
Endereço:: AV.NACOES UNIDAS,MACAPÁ,AP.
CI:: 312474 - SSP/AP
Filiação:: ANTONIA GOMES CARDOSO E MANOEL NOBRE CARDOSO
Est.Civil:: SOLTEIRO
Dt.Nascimento:: 17/05/1980
Naturalidade:: MACAPÁ - AP
Grau Instrução:: 1o.GRAU COMPLETO
DESPACHO/SENTENÇA:
Isto posto por tudo mais que dos autos constam e do livre convencimento que formo reconheço a extinção da punibilidade dos crimes
de furto simples e estelionato encampados nos processos nºs 8374/00, 8378/00, 8416/00, 8417/00 e 7985/01, nos termos do art. 109,
inciso IV, do CP. Prosseguindo-se, JULGO PROCEDENTE EM PARTE as denúncias para condenar os acusados Eduardo Gonçalves
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Lacerda, Márcia Maria Gomes Cardoso, Luiz Ferreira Cavalcante, Rogério Monteiro Gurjão e Ronaldo Ferreira Cavalcante nas penas
dos arts. 171, caput, c/c 71 e 288 todos do CP.Passo a individualizar as penas. Réu: Eduardo Gonçalves Lacerda. Atendendo às
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade do réu ressoa em grau elevado,ante a consciência do seu agir
razão por que aumento a reprimenda em 5 (cinco) meses para o crime de estelionato e 2 (dois) meses para o crime de quadrilha.
Registra antecedentes criminais, consoante certidão de antecedentes, razão porque aumento o mesmo patamar acima encontrado para
ambos os crimes. A conduta social do acusado é desabonadora, além de que o acusado atuava como o líder da quadrilha, o mentor
intelectual dos ilícitos pelo que majoro a sanção no mesmo patamar acima encontrado para ambos os crimes. Inexistem elementos para
se efetuar análise quanto a sua personalidade. Os motivos da prática delitiva foram a busca do lucro fácil, que se confundem com a
espécie delitiva. As circunstâncias do crime foram normais. As conseqüências do crime foram graves, na medida em que acarretaram
dano extrapenal, porquanto houve prejuízo a diversas empresas, o que implica no aumento da pena reclusiva no mesmo patamar
acima indicado. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a violação da norma agendi. Diante de tais circustâncias
por entender suficente e necessário para a reprovação e prevenção do ilícito fixo a pena base em 02(dois) anos e oito meses para o
crime de estelionato e 01(um) ano e oito meses para o crime de quadrilha. Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes ou
atenuantes, pelo que permanece inalterável a sanção.Na fase derradeira, à míngua de outras causas capazes de modificar a pena causas de especial aumento ou de diminuição - aplico a continuidade delitiva e em conseqüência o aumento da sanção infligida no
patamar de 2/3, pela prática dos 11(onze) crimes de estelionato perpetrado pelo acusado, fixando a pena do crime de estelionato em
4(quatro) anos, 05 (cinco) meses e 09(nove) dias de reclusão e a do crime de quadrilha em 01(um) ano e 08(oito) meses.Torno
definitiva a pena em 06(seis) anos, 1(um) mês e 09(nove) dias a ser cumprida em regime semi-aberto nos termos do art. 33 do CP.
Quanto a pena pecuniária condeno ao pagamento de 70(setenta) dias-multa e em virtude da precária condição econômica do
condenado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado quanto
ao pagamento;De acordo com o conteúdo desta decisão, incabível a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.Do
mesmo modo, não satisfazendo o réu os requisitos subjetivos apontados no art. 77 do Código Penal, impraticável a concessão do
sursis.Ré: Márcia Maria Gomes Cardoso. Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade do réu
ressoa em grau elevado, ante a consciência do seu agir razão por que aumento a reprimenda em 5 (cinco) meses para o crime de
estelionato e 2 (dois) meses para o crime de quadrilha. Registra bons antecedentes criminais, consoante certidão de antecedentes, pelo
que a acusada responde apenas a estes processos. A conduta social da acusada é favorável eis que nada consta que desabone o seu
convívio social. Inexistem nos autos elementos para se efetuar análise quanto a sua personalidade. Os motivos da prática delitiva foram
a busca do lucro fácil, que se confundem com a espécie delitiva. As circunstâncias do crime foram normais. As conseqüências do crime
foram graves, na medida em que acarretaram dano extrapenal, porquanto houve prejuízo a diversas empresas, o que implica no
aumento da pena reclusiva no mesmo patamar acima indicado. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a violação
da norma agendi. Diante de tais circustâncias por entender suficente e necessário para a reprovação e prevenção do ilícito fixo a pena
base em 01 ano e dez meses para o crime de estelionato e 01 ano e quatro meses para o crime de quadrilha. Na segunda etapa,
inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que permanece inalterável a sanção.Na fase derradeira, à míngua de outras
causas capazes de modificar a pena - causas de especial aumento ou de diminuição - aplico a continuidade delitiva e em conseqüência
o aumento da sanção infligida no patamar de 2/3, pela prática dos 11(onze) crimes de estelionato perpetrado pelo acusado, fixando a
pena do crime de estelionato em 03(três) anos e 18(dezoito) dias de reclusão e a do crime de quadrilha em 01(um) ano e 08(oito)
meses. Torno definitiva a pena em 04(quatro) anos 08(oito) meses e 18(dezoito) dias de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto nos termos do art. 33 do CP. Quanto a pena pecuniária condeno ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa e em virtude da
precária condição econômica do condenado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
devidamente atualizado quanto ao pagamento;De acordo com o conteúdo desta decisão, incabível a substituição da sanção corporal
por restritiva de direitos.Do mesmo modo, não satisfazendo o réu os requisitos subjetivos apontados no art. 77 do Código Penal,
impraticável a concessão do sursis.Réu: Luiz Ferreira Cavalcante. Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, tem-se
que a culpabilidade do réu ressoa em grau elevado, ante a consciência do seu agir razão por que aumento a reprimenda em 5 (cinco)
meses para o crime de estelionato e 2 (dois) meses para o crime de quadrilha. Registra antecedentes criminais, consoante certidão de
antecedentes, razão porque aumento o mesmo patamar acima encontrado para ambos os crimes. A conduta social do acusado é
desabonadora, eis que é pessoa voltada ao mundo do crime pelo que majoro a sanção no mesmo patamar acima encontrado para
ambos os crimes. Inexistem elementos para se efetuar análise quanto a sua personalidade. Os motivos da prática delitiva foram a
busca do lucro fácil, que se confundem com a espécie delitiva. As circunstâncias do crime foram normais. As conseqüências do crime
foram graves, na medida em que acarretaram dano extrapenal, porquanto houve prejuízo a diversas empresas, o que implica no
aumento da pena reclusiva no mesmo patamar acima indicado. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a violação
da norma agendi. Diante de tais circunstâncias por entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do ilícito fixo a pena
base em 02 anos e oito meses para o crime de estelionato e 01 ano e oito meses para o crime de quadrilha. Na segunda etapa,
inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que permanece inalterável a sanção.Na fase derradeira, à míngua de outras
causas capazes de modificar a pena - causas de especial aumento ou de diminuição - aplico a continuidade delitiva e em conseqüência
o aumento da sanção infligida no patamar de 2/3, pela prática dos 11(onze) crimes de estelionato perpetrado pelo acusado, fixando a
pena do crime de estelionato em 4(quatro) anos, 05 (cinco) meses e 09(nove dias de reclusão e a do crime de quadrilha em 01(um) ano
e 08(oito) meses.Torno definitiva a pena em 06(seis) anos, 1(um) mês e 09(nove) dias de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto nos termos do art. 33 do CP.Quanto a pena pecuniária condeno ao pagamento de 70(setenta) dias-multa e em virtude da
precária condição econômica do condenado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
devidamente atualizado quanto ao pagamento;De acordo com o conteúdo desta decisão, incabível a substituição da sanção corporal
por restritiva de direitos.Do mesmo modo, não satisfazendo o réu os requisitos subjetivos apontados no art. 77 do Código Penal,
impraticável a concessão do sursis.Réu: Rogério Monteiro Gurjão. Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, tem-se
que a culpabilidade do réu ressoa em grau elevado, ante a consciência do seu agir razão por que aumento a reprimenda em 5 (cinco)
meses para o crime de estelionato e 2 (dois) meses para o crime de quadrilha. Registra bons antecedentes criminais, consoante
certidão de antecedentes, pelo que a acusada responde apenas a estes processos. A conduta social da acusada é favorável eis que
nada consta que desabone o seu convívio social. Inexistem nos autos elementos para se efetuar análise quanto a sua personalidade.
Os motivos da prática delitiva foram a busca do lucro fácil, que se confundem com a espécie delitiva. As circunstâncias do crime foram
normais. As conseqüências do crime foram graves, na medida em que acarretaram dano extrapenal, porquanto houve prejuízo a
diversas empresas, o que implica no aumento da pena reclusiva no mesmo patamar acima indicado. Por fim, o comportamento da
___________________________ Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ___________________________ 157

Amapá - Macapá, 5 de Abril de 2010 | Diário da Justiça Nº 58/2010

PU
B

LI

CA

ÇÃ

O

OF

IC
IA
L

vítima em nada contribuiu para a violação da norma agendi. Diante de tais circunstâncias por entender suficiente e necessário para a
reprovação e prevenção do ilícito fixo a pena base em 01(um) ano e 10(dez) meses para o crime de estelionato e 01 ano e quatro
meses para o crime de quadrilha. Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que permanece
inalterável a sanção.Na fase derradeira, à míngua de outras causas capazes de modificar a pena - causas de especial aumento ou de
diminuição - aplico a continuidade delitiva e em conseqüência o aumento da sanção infligida no patamar de 1/6 pela prática dos
02(dois) crimes - processos 8410/01 e 8461/02-, fixando a pena do crime de estelionato em 02(dois) anos 01(um) mês e 18(dezoito)
dias de reclusão e a do crime de quadrilha em 01(um) ano e 08(oito) meses. Torno definitiva a pena em 03 (três) anos 9(nove) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão a ser cumprida em regime aberto nos termos do art. 33 do CP. Quanto a pena pecuniária condeno ao
pagamento de 50(cinquenta) dias-multa e em virtude da precária condição econômica do condenado, fixo o valor do dia-multa em 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado quanto ao pagamento;Considerando que o réu
preenche os requisitos do art. 44, da Lei Penal Substantiva, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade, ficando a cargo do Douto Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas alternativas.Réu: Ronaldo Ferreira Cavalcante.
Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade do réu ressoa em grau elevado,ante a
consciência do seu agir razão por que aumento a reprimenda em 5 (cinco) meses para o crime de estelionato e 2 (dois) meses para o
crime de quadrilha. Registra antecedentes criminais, consoante certidão de antecedentes, razão porque aumento o mesmo patamar
acima encontrado para ambos os crimes. A conduta social do acusado é desabonadora, eis que é pessoa voltada ao mundo do crime
pelo que majoro a sanção no mesmo patamar acima encontrado para ambos os crimes. Inexistem elementos para se efetuar análise
quanto a sua personalidade. Os motivos da prática delitiva foram a busca do lucro fácil, que se confundem com a espécie delitiva. As
circunstâncias do crime foram normais. As conseqüências do crime foram graves, na medida em que acarretaram dano extrapenal,
porquanto houve prejuízo a diversas empresas, o que implica no aumento da pena reclusiva no mesmo patamar acima indicado. Por
fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a violação da norma agendi. Diante de tais circustâncias por entender
suficente e necessário para a repvrovação e prevenção do ilícito fixo a pena base em 02 anos e 08(oito) meses para o crime de
estelionato e 01 ano e oito meses para o crime de quadrilha. Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes,
pelo que permanece inalterável a sanção. Na fase derradeira, à míngua de outras causas capazes de modificar a pena - causas de
especial aumento ou de diminuição - aplico a continuidade delitiva e em conseqüência o aumento da sanção infligida no patamar de
1/2, pela prática dos 05(cinco) crimes de estelionato perpetrado pelo acusado, fixando a pena do crime de estelionato em 4(quatro)
anos de reclusão e a do crime de quadrilha em 01(um) ano e 08(oito) meses. Torno definitiva a pena em 05(cinco) anos e 08(oito)
meses a ser cumprida em regime semi-aberto nos termos do art. 33 do CP.
Quanto a pena pecuniária condeno ao pagamento de 60(sessenta) dias-multa e em virtude da precária condição econômica do
condenado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado quanto
ao pagamento;De acordo com o conteúdo desta decisão, incabível a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.Do
mesmo modo, não satisfazendo o réu os requisitos subjetivos apontados no art. 77 do Código Penal, impraticável a concessão do
sursis.
Diante das considerações delineadas quando da análise das circunstâncias judiciais, deixo de conceder a liberdade provisória para
recorrer para que se evite à frustração da aplicação da lei penal pela fuga, nos precisos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Oficie-se a autoridade custodiadora dos réus recomendado-os na prisão até o trânsito em julgado desta sentença. Em caso de
eventual fuga, expeça-se o competente mandado de prisão. Expeça-se alvará de soltura em relação ao réu Rogério Monteiro Gurjão,
uma vez que a pena privativa de liberdade foi substituída.Uma vez certificado o trânsito em julgado da presente decisão providenciese:O lançamento dos nomes dos réus no rol dos culpados; A expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral competente para fins de
suspensão de direitos políticos dos réus (art. 15, III, CF/88); A extração, conferência e expedição da documentação necessária ao Juízo
de Execuções Penais;
A comunicação a Secretaria de Distribuição Criminal;
Registro eletrônico.
P. I.

SEDE DO JUÍZO: 2A. VARA CRIMINAL da Comarca de MACAPÁ, Fórum de MACAPÁ, sito à RUA MANOEL EUDÓXIO PEREIRA,
S/Nº - ANEXO DO FÓRUM - CEP 68.906-450
MACAPÁ, 30 de março de 2010

(a) ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA
Juiz(a) de Direito

OIAPOQUE
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VARA UNICA DE OIAPOQUE
EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL
Prazo: 30 dias

Processo Nº:0003784-95.2003.8.03.0009 - EXECUCAO FISCAL
Parte Autora: FAZENDA NACIONAL
Advogado : MARIA RAIMUNDA DA COSTA CONCEIÇÃO - 10225PA
Parte Ré : NUNES & GOMES LTDA
Resp. Legal : RUI LOBATO NUNES
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IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

OF

Citação da parte devedora, na pessoa de seu representante legal, atualmente em local incerto e não sabido, para pagar o débito
constante da Certidão de Dívida Ativa juntada aos autos em epígrafe, no valor abaixo estabelecido, acrescido de juros e acréscimos
legais, ou garantir a execução; efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure atualização monetária; oferecendo fiança bancária; nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens que sejam
aceitos pelo exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para satisfazer a execução.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CA

REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA:
Nº 23.6.93.000016-54
DO/93
DESDE: 15/01/1993.

ÇÃ

O

Réu:: NUNES & GOMES LTDA
Endereço:: RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA,CENTRO,OIAPOQUE,AP,68980000.
Responsável/Réu:: RUI LOBATO NUNES
Endereço:: RUA AV SANTANA,1234,AREA COMERCIAL,SANTANA,AP,68900000.
CPF:: 175.684.472-00
VALOR DA DÍVIDA:
R$ 248.584,88 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO
CENTAVOS).

SEDE DO JUÍZO: VARA UNICA DE OIAPOQUE da Comarca de OIAPOQUE, Fórum de OIAPOQUE, sito à AV. BARÃO DO RIO
BRANCO, 17, CENTRO - CEP 68.980-000

LI

OIAPOQUE, 20 de março de 2010

PU
B

(a) AILTON MARCELO MOTA VIDAL
Juiz(a) de Direito

SANTANA
2A. VARA CIVEL

EDITAL DE CITAÇÃO - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Prazo: 20 dias
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Processo Nº:0007366-51.2008.8.03.0002 - CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVORCIO
Parte Autora: R. DA C. P.
Advogado : MANOEL NAZARENO SIQUEIRA E SILVA - 1664AP
Parte Ré : M. S. DA S.
Advogado : DEFENSOR PÚBLICO - 99999AP
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Citação da parte ré, que se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da presente ação e, querendo,
contestar o(s) pedido(s), no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de que, se não o fizer, presumir-se-ão verdadeiros os fatos
articulados pela parte autora (art. 319 do CPC).

IC
IA
L

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Réu:: MARCELO SOARES DA SILVA
Endereço:: TRAV. JOSE DEOLINDO DDA SILVA,43,NOVA BRASÍLIA,SANTANA,AP,68925000.
Filiação:: MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA

SEDE DO JUÍZO: 2A. VARA CIVEL da Comarca de SANTANA, Fórum de SANTANA, sito à RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO, 900 CEP 68.925-000

OF

SANTANA, 05 de abril de 2010

(a) MARCUS VINICIUS GOUVEA QUINTAS
Juiz(a) de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DESPACHO/SENTENÇA
Prazo: 30 dias

ÇÃ

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

O

3A. VARA CIVEL

Processo Nº:0000604-92.2003.8.03.0002 - EXECUCAO FISCAL
Parte Autora: FAZENDA NACIONAL
Advogado : PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - 9999999

CA

Parte Ré : SOUZAMAR SOUZA SERVICOS MARITIMOS LTDA e outros
Resp. Legal : ASSIS THADEU GUEDES DE SOUZA
INTIMAÇÃO da(s) parte(s) abaixo identificada(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos do despacho/sentença
proferido(a) nos autos em epígrafe com o seguinte teor:

LI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PU
B

Réu:: SOUZAMAR SOUZA SERVICOS MARITIMOS LTDA
Endereço:: RUA CLAUDIO LUCIO MONTEIRO,1375,DOS REMÉDIOS,SANTANA,AP,68925000.
CNPJ:: 05.878.178/0001-53
DESPACHO/SENTENÇA:
Fica a intimada a executada, da penhora de valores efetuada nos autos, realizada junto a Instituição Bancária Bradesco, conforme
termo de penhora anexo, cientificando-a de que terá o prazo de 10(dez) dias para requerer o que de direito entender.
SEDE DO JUÍZO: 3A. VARA CIVEL da Comarca de SANTANA, Fórum de SANTANA, sito à RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO, 900 CEP 68.925-000
SANTANA, 05 de abril de 2010

(a) NORMANDES ANTÔNIO DE SOUSA
Juiz(a) de Direito

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA - ALIMENTOS
Prazo: 20 dias
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Processo Nº:0006484-55.2009.8.03.0002 - ALIMENTOS
Parte Autora: G. F. DE S. e outros
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Resp. Legal : N. F. DE F.
Advogado : MARCIANE CALDAS DE SOUZA - 1078AP e outros
Parte Ré

: A. B. DE S.

IC
IA
L

CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte ré, que se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da presente ação e
para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia, hora e local abaixo espeficiados,
oportunidade em que poderá, por intermédio de advogado, apresentar resposta escrita ou oral, instruída com documentos e/ou rol de
testemunhas, ficando advertida de que o não comparecimento resultará em revelia, fazendo presumir verdadeiros os fatos alegados na
petição inicial.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OF

Réu:: AULEVANDRO BARBOSA DE SA
Endereço:: AV:07 DE SETEMBRO,103,AREA COMERCIAL,AOA FUNDOS,SANTANA,AP,68925000.
Filiação:: ZAIRA BARBOSA DE SA E RAIMUNDO PEREIRA SA
Est.Civil:: SOLTEIRO
Profissão:: AUTÔNOMO

Atualmente, possivelmente residindo em Caiena.
Dia e hora da audiência: 13/8/2010 às 11:00:00

O

SEDE DO JUÍZO: 3A. VARA CIVEL da Comarca de SANTANA, Fórum de SANTANA, sito à RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO, 900 CEP 68.925-000

ÇÃ

SANTANA, 05 de abril de 2010

(a) NORMANDES ANTÔNIO DE SOUSA
Juiz(a) de Direito

CA

EDITAL DE CITAÇÃO - EXEC. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA
Prazo: 30 dias
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Processo Nº:0004644-10.2009.8.03.0002 - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

: O. DA S. M.

PU
B

Parte Ré

LI

Parte Autora: T. R. M.
Resp. Legal : M. DAS N. T. R.
Advogado : MARCIANE CALDAS DE SOUZA - 1078AP

Citação da parte ré, que se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da presente ação e para, em 03 (TRÊS)
DIAS, efetuar o pagamento do valor da dívida, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil (art.
733 do CPC e art. 19 da Lei nº 5.478/68).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Réu:: ORIVALDO DA SILVA MIRANDA
Endereço:: RUA DEOLINDA GOMES,102,CENTRO,PEDRA BRANCA DO AMAPARI,AP.
Filiação:: MARIA GONÇALVES DA SILVA E DOMINGOS COSTA MIRANDA

VALOR DO DÉBITO R$: 279,00 (duzentos e setenta e nove reais), até o mês 06/2009.
SEDE DO JUÍZO: 3A. VARA CIVEL da Comarca de SANTANA, Fórum de SANTANA, sito à RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO, 900 CEP 68.925-000
SANTANA, 05 de abril de 2010

(a) NORMANDES ANTÔNIO DE SOUSA
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Juiz(a) de Direito

2A. VARA CRIMINAL

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Processo Nº:0001780-67.2007.8.03.0002 - AÇÃO PENAL PÚBLICA
Incidência Penal: 121, § 2º - Código Penal- II e IV c/c art. 14, II do CPB
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Parte Ré : ENILTON NOBRE PACHECO e outros
Advogado : MARLENE ALMEIDA DOS SANTOS - 671AP

IC
IA
L

EDITAL DE CITAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI
Prazo: 15 dias

OF

CITAÇÃO do(s) acusado(s) abaixo qualificado(s), para apresentar(em) RESPOSTA, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, aos termos
da denúncia referente aos autos em epigrafe, podendo argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e
requerendo sua intimação quando necessário, nos termos do art. 406, § 3º do Código de Processo Penal. Fica(m) o(s) acusado(s)
ciente(s) de que, não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou não constituindo defensor(es), este(s) ser-lhe(s)-á(ão)
nomeado(s) pelo juiz, para oferecimento da resposta, bem como, ficará suspenso o processo e o curso do prazo prescricional.

O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PU
B

LI

CA

ÇÃ

Réu:: ENILTON NOBRE PACHECO
Endereço:: TRAV. 24,215,PROVEDOR II,ATUALMENTE RECOLHIDO NO IAPEN.,SANTANA,AP,68925000.
CI:: 302106-AP - POLITEC
Filiação:: EUNICE SERRAO NOBRE E MANOEL GONCALVES PACHECO
Apelido:: NILTINHO
Est.Civil:: SOLTEIRO
Dt.Nascimento:: 11/02/1979
Naturalidade:: MACAPÁ - AP
Profissão:: SEM OCUPAÇÃO
Grau Instrução:: 1o.GRAU INCOMPLETO
Raça:: NEGRA
Réu:: ISRAEL PEREIRA DE CASTRO
Endereço:: TRAV. 24 - (8ª. AVENIDA),90,PROVEDOR II,SANTANA,AP,68925000.
Filiação:: ANA DOS REIS PEREIRA E CLODOALDO PEREIRA DE CASTRO
Apelido:: CHANNEL
Est.Civil:: CONVIVENTE
Dt.Nascimento:: 27/08/1977
Naturalidade:: PORTO GRANDE - AP
Profissão:: PEDREIRO
Grau Instrução:: 1o.GRAU INCOMPLETO

SEDE DO JUÍZO: 2A. VARA CRIMINAL da Comarca de SANTANA, Fórum de SANTANA, sito à RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO,
900 - CEP 68.925-000
SANTANA, 02 de março de 2010

(a) CARLOS ALBERTO CANEZIN
Juiz(a) de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PENA RESTRITIVA DE DIREITO
Prazo: 15 dias
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Processo Nº:0005093-02.2008.8.03.0002 - EXECUÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO
Incidência Penal: 155, § 4º - Código Penal-IV, do CPB
Reeducando: VALDEMIR DE SOUSA CARDOSO
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INTIMAÇÃO do(s) apenado(s) abaixo identificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de cinco (5) dias,
comparecer(em) neste juízo, a fim de dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos imposta nos autos do processo em
referência.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IC
IA
L

Autor:: VALDEMIR DE SOUSA CARDOSO
Endereço:: RUA RAIMUNDO NUNES DA CRUZ,279,NOVO HORIZONTE,SANTANA,AP,68925000.
CI:: 441536 - PTC-AP
CPF:: 002.888.832-41
Filiação:: MARIA HELENA GARCIA DE SOUSA E MANOEL DE SOUSA CARDOSO
PENA RESTRITIVA DE DIREITO:

INTIMAR O APENADO ABAIXO IDENTIFICADO, PARA COMPARECER NESTE JUÍZO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A FIM DE
JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS APLICADA AO MESMO, FICANDO DEVIDAMENTE
ALERTADO DE QUE CASO NÃO COMPAREÇA NO PRAZO ACIMA, SUA PENA SERÁ CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE, NOS TERMOS DA LEI.

OF

SEDE DO JUÍZO: 2A. VARA CRIMINAL da Comarca de SANTANA, Fórum de SANTANA, sito à RUA CLÁUDIO LÚCIO MONTEIRO,
900 - CEP 68.925-000
SANTANA, 02 de março de 2010

PU
B

LI

CA

ÇÃ

O

(a) CARLOS ALBERTO CANEZIN
Juiz(a) de Direito
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