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ADMINISTRATIVO

TJAP ADMINISTRATIVO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 59201/2019-GP
 

O Desembargador JOÃO GUILHERME LAGES MENDES, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 26, inciso XXII, do Regimento Interno e tendo em vista o contido no PROTOCOLO Nº 113275/2019,
 
R E S O L V E :
 
AUTORIZAR a viagem do Servidor FRANCISCO HELINDBERG ALVES, Motorista, lotado na Vara Única da Comarca de
Tartarugalzinho, até Macapá, nos dias 10 (ida) e 12 (volta) de setembro de 2019, a fim de conduzir o Juiz de Direito Substituto Antônio
José de Menezes, designado para responder pela referida vara única.
 
Publique-se.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
 
Macapá, em 10 de setembro de 2019.
 

Desembargador JOÃO LAGES
Presidente/TJAP

PORTARIA Nº 59198/2019-GP
 

O Desembargador JOÃO GUILHERME LAGES MENDES, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 26, inciso XXII, do Regimento Interno e tendo em vista o contido no PROTOCOLO Nº 113132/2019,
 
Considerando que consta em pauta na sessão de julgamentos da Secção Única a REVISÃO CRIMINAL Nº 0000552-
43.2019.8.03.0000, com voto pendente de magistrado (pedido de vista) do Juiz de Direito DÉCIO JOSÉ SANTOS RUFINO,
 
R E S O L V E :
 
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 59096/2019-GP, de 03/09/2019, publicada no DJE Nº 160, de 03/09/2019.
 
Art. 2º CONVOCAR o Juiz de Direito de Entrância Final DÉCIO JOSÉ SANTOS RUFINO, 7º na ordem de antiguidade do quinto mais
antigo, para comporem o quórum da 442ª Sessão Ordinária de Julgamento da Secção Única, no dia 12 de setembro de 2019, às 8h,
nos termos do art. 7º, § 5º, da RESOLUÇÃO Nº 006/2003-TJAP (Regimento Interno), em razão das ausências justificadas dos
Desembargadores CARMO ANTÔNIO DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA, MANOEL DE JESUS FERREIRA DE
BRITO e ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA.
 
Publique-se.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
 
Macapá, em 10 de setembro de 2019.
 

Desembargador JOÃO LAGES
Presidente/TJAP

 
PORTARIA N.º 59186/2019-GP
 
 

O Desembargador JOÃO GUILHERME LAGES MENDES, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 26, XX, do Regimento Interno e tendo em vista o contido no P.A. Nº 112635/2019.
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R E S O L V E :
 
 
 
HOMOLOGAR licença médica para tratamento de saúde do Desembargador MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO, no período
de 09 a 12 de setembro de 2019, nos termos do art. 69, inciso I, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN).
 
Publique-se.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
 
Macapá - AP, 9 de setembro de 2019.
 
 
 
 
 
 

Desembargador JOÃO LAGES
Presidente

 

PORTARIA N.º 59210/2019-GP
 
O Desembargador JOÃO GUILHERME LAGES MENDES, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 26, XX, do Regimento Interno e tendo em vista o contido no P.A. Nº 085818/2019.
 
R E S O L V E :
 
OFICIALIZAR a homologação da licença por motivo de doença em pessoa da família do Desembargador EDUARDO FREIRE
CONTRERAS, no período de 26 e 28 de junho de 2019, nos termos do art. 69, inciso II, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN).
 
Publique-se.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
 
Macapá - AP, 10 de setembro de 2019.
 

Desembargador JOÃO LAGES
Presidente

 

PORTARIA N.º 59204/2019-GP
 
O Desembargador JOÃO GUILHERME LAGES MENDES, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 26, XX, do Regimento Interno e tendo em vista o contido no P.A. Nº 077907/2019.
 
R E S O L V E :
 
OFICIALIZAR a homologação da licença médica para tratamento de saúde do Desembargador EDUARDO FREIRE CONTRERAS, nos
dias 1º e 2 de agosto de 2019, nos termos do art. 69, inciso I, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN).
 
Publique-se.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
 
Macapá - AP, 10 de setembro de 2019.
 

Desembargador JOAO GUILHERME LAGES MENDES
Presidente

 

PORTARIA N.º 59194/2019-GP
 
O Desembargador JOÃO GUILHERME LAGES MENDES, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no uso das

Amapá - Macapá, 11 de Setembro de 2019 | Diário da Justiça Nº 166/2019

___________________________ Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ___________________________
   2



PU
BL

IC
AÇ

ÃO
 O

FI
CI

AL

atribuições que lhe confere o artigo 26, inciso XXII, do Regimento Interno e tendo em vista o contido e no P.A. nº 28449/2018,
 
RESOLVE:
 
ALTERAR, parcialmente, o art. 1º da Portaria nº 44688/2015-GP, de 22/06/2015, publicada no DJE nº 110, de 23/06/2015, para
designar a Juíza de Direito DÉLIA SILVA RAMOS, Titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Macapá, em substituição ao Juiz de
Direito ADÃO JOEL GOMES DE CARVALHO, e o servidor MARCELO VICTOR MIRANDA, lotado na Vara de Execuções Penais da
Comarca de Macapá, em substituição da servidora CINTHIA CASCAES TORRES, para integrarem, na condição de Subcoordenadora
das Varas Criminais e de Secretário Executivo, respectivamente, a Coordenadoria Estadual das Varas Criminais no âmbito do Tribunal
de Justiça do Estado do Amapá, nos termos do Ato Conjunto nº 357/2015-GP/CGJ, e sem prejuízo de suas atribuições funcionais,
mantidos inalterados os demais termos da referida Portaria e suas modificações posteriores.
 
Macapá-AP, 10 de setembro de 2019.
 

Desembargador JOÃO LAGES
Presidente/TJAP

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº007/2019
 I - INSTRUMENTO PRINCIPAL:
Acordo de Cooperação nº 007/2019-TJAP
 II - PARTÍCIPES:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ (TRF1)
 III - OBJETO:
Formalização de cooperação entre o Tribunal de justiça do Estado do Amapá e a Justiça Federal - Seção Judiciária do Amapá para
conjugação de esforços nas ações de acesso à justiça, capilaridade, inclusão social e desenvolvimento, conscientização de direitos,
deveres e valores do cidadão, aperfeiçoamento e racionalização dos custos dos serviços judiciais, mediante cessão de espaços físicos
nos Fóruns das Comarcas de Oiapoque e Laranjal do Jarí à Justiça Federal, para a manutenção dos serviços de protocolo, atermação,
atendimento aos jurisdicionados e procuradores e regular cumprimento de mandados judiciais, além de sala de videoconferência.
 IV - VIGÊNCIA:
O prazo de vigência do presente Instrumento será 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura, com eficácia após a publicação no
Diário da Justiça Eletrônico – DJE  e no Diário Oficial da União – DOU nos termos da legislação vigente, conforme competência de
cada partícipe.
 V – FUNDAMENTO LEGAL:
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 9.648, de 27.05.98; Processo Administrativo nº 111430/2018-SG/TJAP.

Macapá-AP, 11 de setembro de 2019.
Desembargador JOÃO GUILHERME LAGES MENDES

Presidente do TJ/AP
 

 
RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico Nº 038/2019-TJAP. Processo administrativo nº 33162/2019
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de NOTEBOOKS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADESDE BAIXA
COMPLEXIDADE NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
Vencedor lote 1- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ Nº  12.477.490/0002-81 - valor R$ 138.198,00.
Homologação: Em 11/09/2019, pelo Diretor-Geral ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA (Ordem 28 do PA nº 33162/2019).

Macapá-AP, 11 de setembro de 2019.
Edwania Helena Lima da Silva de Andrade

Analista Judiciário
Pregoeira/TJAP

 

SECRETARIA CORREGEDORIA

PORTARIA N.º 59175/2019-CGJ
 
O Desembargador EDUARDO FREIRE CONTRERAS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelos artigos 16, IV, do Decreto (N) n.º 0069/91, e 30, IV, da Resolução n.º 006/03 (RITJAP); Provimento nº 310/16-
CGJ; Ato Conjunto nº 368/15-GP/CGJ; Ato Conjunto nº 372/15-GP/CGJ.
 
R E S O L V E :
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SUBSTITUIR a Oficiala de Justiça SORAYA DO SOCORRO PERES FERNANDES, matrícula 22137, pelo Oficial de Justiça TED
BEÂNIO COSTA RAMOS, matricula 26740 no período de 09 a 15/09/2019, na escala de plantão da Comarca de Laranjal do Jari,
instituída pela Portaria nº 58741/2019-CGJ.
 
Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
 
Macapá, 09 de setembro de 2019.
 

EDUARDO FREIRE CONTRERAS
Desembargador

Corregedor-Geral da Justiça

 
 

PORTARIA N.º 59182/2019-CGJ
 
O Desembargador EDUARDO FREIRE CONTRERAS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 16, inciso XIX, do Decreto (N) nº 0069/91, c/c art. 30, inciso XIX, do Regimento Interno do Tribunal.
 
Considerando as regras de substituições regimentais previstas no art. 568, § 1º, I, do RITJAP;
 
Considerando as disposições contidas no art. 52-A do Decreto (N) nº 0069/1991.
 
R E S O L V E:
 
DESIGNAR a Juíza de Direito PRISCYLLA PEIXOTO MENDES, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santana, para responder,
cumulativamente e sem prejuízo de sua jurisdição, pela 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, no período de 09 a 12/09/2019, em razão
de afastamento da titular.
 
Publique-se.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
 
Macapá, 09 de setembro de 2019.

 
EDUARDO FREIRE CONTRERAS

Desembargador
Corregedor-Geral da Justiça

 

PORTARIA N.º 59184/2019-CGJ
 
O Desembargador EDUARDO FREIRE CONTRERAS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 16, inciso XVIII, do Decreto (N) nº 0069/91.
 
Considerando a regra de substituição regimental prevista no art. 568, V, do RITJAP;
 
Considerando as disposições contidas no art. 52-A do Decreto (N) nº 0069/91.
 
R E S O L V E:
 
DESIGNAR a Juíza de Direito THINA LUIZA DALMEIDA GOMES DOS SANTOS SOUSA, titular da 2ª Vara do Juizado Especial Cível -
Centro da Comarca de Macapá, para responder, cumulativamente e sem prejuízo de sua jurisdição, pela 1ª Vara do Juizado Especial
Cível - Centro da mesma Comarca, no período de 09 a 13/09/2019, em razão de férias do titular.
 
Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
 
Macapá, 09 de setembro de 2019.
 

EDUARDO FREIRE CONTRERAS
Desembargador

Corregedor-Geral da Justiça
 

PORTARIA N.º 59185/2019-CGJ

Amapá - Macapá, 11 de Setembro de 2019 | Diário da Justiça Nº 166/2019

___________________________ Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ___________________________
   4



PU
BL

IC
AÇ

ÃO
 O

FI
CI

AL

 
O Desembargador EDUARDO FREIRE CONTRERAS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 16, incisos II e XX, do Decreto (N) nº 0069/91 e tendo em vista o contido no protocolo n.º 110611/2019.
 
R E S O L V E:
 
AUTORIZAR que o Juiz de Direito JOÃO TEIXEIRA DE MATOS JÚNIOR e os servidores ALDHEMIR JOHEL DA SILVA FREITAS,
DANNY WADSON DE SOUZA AZULAY, MARIA APARECIDA BORGES DE AZEREDO, RAIMUNDO AUGUSTO BRITO PINHEIRO e
RENEE GOMES DE SOUZA fiquem à disposição do Conselho Nacional de Justiça, sem ônus para este Egrégio Tribunal de Justiça,
para, no período de 07/09 a 10/10/2019, integrem a equipe de trabalho que auxiliará o Departamento de Monitoramento e Fiscalização
do Sistema Carcerário, na implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado no Tribunal de Justiça do Estado do Roraima.
 
Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
 
Macapá, 09 de setembro de 2019.
 

EDUARDO FREIRE CONTRERAS
Desembargador

Corregedor-Geral da Justiça
 

 

PORTARIA N.º 59188/2019-CGJ
 
O Desembargador EDUARDO FREIRE CONTRERAS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 16, inciso XIX, do Decreto (N) nº 0069/91.
 
R E S O L V E:
 
I) OFICIALIZAR a dispensa do Juiz de Direito Substituto DIOGO DE SOUZA SOBRAL da designação para auxiliar na 3ª Vara de
Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá, no período de 07 a 09/09/2019, conforme definido na Portaria nº 59073/2019-
CGJ;
 
II) OFICIALIZAR a dispensa do Juiz de Direito Substituto DIOGO DE SOUZA SOBRAL da designação para auxiliar na Vara de
Execução Penal da Comarca de Macapá, no período de 10 a 30/09/2019, conforme definido na Portaria nº 59073/2019-CGJ;
 
III) OFICIALIZAR a designação do Juiz de Direito Substituto DIOGO DE SOUZA SOBRAL para, no período de 07 a 30/09/2019,
responder pela Vara de Execução Penal da Comarca de Macapá, sem prejuízo da designação constante da Portaria nº 59073/2019-
CGJ.
 
Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
 
Macapá, 09 de setembro de 2019.
 

EDUARDO FREIRE CONTRERAS
Desembargador

Corregedor-Geral da Justiça
 

PORTARIA N.º 59192/2019-CGJ
 
O Desembargador EDUARDO FREIRE CONTRERAS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 16, inciso XIX, do Decreto (N) nº 0069/91.
 
R E S O L V E:
 
DESIGNAR o Juiz de Direito Substituto DIOGO DE SOUZA SOBRAL para, no período de 09 a 11/09/2019, responder pela 1ª Vara
Criminal da Comarca de Macapá, sem prejuízo da designação constante da Portaria nº 59188/2019-CGJ.
 
Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
 
Macapá, 09 de setembro de 2019.
 

EDUARDO FREIRE CONTRERAS
Desembargador

Corregedor-Geral da Justiça
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PORTARIA N.º 59197/2019-CGJ
 
O Desembargador EDUARDO FREIRE CONTRERAS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 16, inciso VII, do Decreto (N) nº 0069/91, c/c art. 30, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal e tendo
em vista o contido no protocolo nº 87849/2019.
 
R E S O L V E:
 
LOTAR, a contar de 09/09/2019, na Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Santana, a servidora VANUZA RODRIGUES
CASTELO BRANCO, ocupante do cargo efetivo de Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Serviço Social, do
Quadro de Pessoal Permanente do POLO 1 - Macapá.
 
Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.
 
Macapá-AP, 10 de setembro de 2019.
 

EDUARDO FREIRE CONTRERAS
Desembargador

Corregedor-Geral da Justiça
 

PORTARIA N.º 59203/2019-CGJ
 
O Desembargador EDUARDO FREIRE CONTRERAS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 16, inciso XIX, do Decreto (N) nº 0069/91, c/c art. 30, inciso XIX, do Regimento Interno do Tribunal.
 
Considerando as regras de substituições regimentais previstas no art. 568, § 2º, do RITJAP;
 
Considerando as disposições contidas no art. 52-A do Decreto (N) nº 0069/1991.
 
R E S O L V E:
 
OFICIALIZAR a designação da Juíza de Direito LAURA COSTEIRA ARAÚJO DE OLIVEIRA, titular da Vara Única da Comarca de Porto
Grande, para responder, cumulativamente e sem prejuízo de sua jurisdição, pela Vara Única da Comarca de Pedra Branca do Amaparí,
no período de 09 a 12/09/2019, em razão de afastamento da titular.
 
Publique-se.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
 
Macapá, 10 de setembro de 2019.
 

EDUARDO FREIRE CONTRERAS
Desembargador

Corregedor-Geral da Justiça
 

PORTARIA N.º 59212/2019-CGJ
 
O Desembargador EDUARDO FREIRE CONTRERAS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 16, inciso XIX, do Decreto (N) nº 0069/91, c/c art. 30, inciso XIX, do Regimento Interno do Tribunal.
 
Considerando as regras de substituição regimental prevista no art. 568, §1º, I, do RITJAP;
 
Considerando as disposições contidas no art. 52-A do Decreto (N) nº 0069/1991.
 
R E S O L V E:
 
OFICIALIZAR a designação da Juíza de Direito ALINE CONCEIÇÃO CARDOSO DE ALMEIDA PEREZ, titular da 1ª Vara Cível da
Comarca de Santana, para responder, cumulativamente e sem prejuízo de sua jurisdição, pela 3ª Vara Cível da mesma Comarca, no
período de 09 a 13/09/2019, em razão de férias do titular.
 
Publique-se.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
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Macapá, 10 de setembro de 2019.
 

EDUARDO FREIRE CONTRERAS
Desembargador

Corregedor-Geral da Justiça
 

PORTARIA N.º 59213/2019-CGJ
 
O Desembargador EDUARDO FREIRE CONTRERAS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 16, inciso XIX, do Decreto (N) nº 0069/91.
 
Considerando a regra de substituição regimental prevista no art. 568, § 1º, II, do RITJAP;
 
Considerando as disposições contidas no art. 52-A do Decreto (N) nº 0069/91.
 
R E S O L V E:
 
OFICIALIZAR a designação da Juíza de Direito MICHELLE COSTA FARIAS, titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da
Comarca de Santana, para responder, cumulativamente e sem prejuízo de sua jurisdição, pelo Juizado Especial Cível e Criminal da
mesma Comarca, no período de 03 a 12/09/2019, em razão de férias da titular.
 
Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
 
Macapá, 10 de setembro de 2019.
 

EDUARDO FREIRE CONTRERAS
Desembargador

Corregedor-Geral da Justiça
 

PORTARIA N.º 59215/2019-CGJ
 
O Desembargador EDUARDO FREIRE CONTRERAS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 16, inciso XIX, do Decreto (N) nº 0069/91.
 
R E S O L V E:
 
I) DISPENSAR o Juiz de Direito Substituto ANTÔNIO JOSÉ DE MENEZES da designação para responder pela 3ª Vara do Juizado
Especial Cível - Centro da Comarca de Macapá, no dia 10/09/2019, conforme definido na Portaria nº 59073/2019-CGJ;
 
II) DISPENSAR o Juiz de Direito Substituto ANTÔNIO JOSÉ DE MENEZES da designação para auxiliar na 3ª Vara do Juizado Especial
Cível - Centro da Comarca de Macapá, no dia 11/09/2019, conforme definido na Portaria nº 59090/2019-CGJ;
 
III) OFICIALIZAR a designação do Juiz de Direito Substituto ANTÔNIO JOSÉ DE MENEZES para, no período de 09 a 12/09/2019,
responder pela Vara Única da Comarca de Tartarugalzinho, sem prejuízo da designação constante da Portaria nº 59073/2019-CGJ;
 
IV) DESIGNAR o Juiz de Direito Substituto ANTÔNIO JOSÉ DE MENEZES para, no período de 10 a 12/09/2019, responder pela Vara
Única da Comarca de Ferreira Gomes;
 
V) DESIGNAR o Juiz de Direito Substituto ANTÔNIO JOSÉ DE MENEZES para, no período de 10 a 12/09/2019, responder pela Vara
Única da Comarca de Calçoene;
 
VI) DESIGNAR o Juiz de Direito Substituto ANTÔNIO JOSÉ DE MENEZES para, no período de 11 a 12/09/2019, responder pela Vara
Única da Comarca de Amapá.
 
Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
 
Macapá, 10 de setembro de 2019.
 

EDUARDO FREIRE CONTRERAS
Desembargador

Corregedor-Geral da Justiça
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PORTARIA N.º 59216/2019-CGJ
 
O Desembargador EDUARDO FREIRE CONTRERAS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 16, inciso XIX, do Decreto (N) nº 0069/91.
 
R E S O L V E:
 
DESIGNAR a Juíza de Direito Substituta SIMONE MORAES DOS SANTOS para, no dia 10/09/2019, responder pela 3ª Vara do Juizado
Especial Cível - Centro da comarca de Macapá, sem prejuízo da designação constante da Portaria nº 59073/2019-CGJ.
 
Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
 
Macapá, 10 de setembro de 2019.
 

EDUARDO FREIRE CONTRERAS
Desembargador

Corregedor-Geral da Justiça
 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

 
 
 
PORTARIA N.º 59154/2019-GP
 
 
 O Desembargador JOÃO GUILHERME LAGES MENDES, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 26, IX, do Regimento Interno e tendo em vista o contido no P.A. Nº 110580/2019.
 
 
R E S O L V E:
 
 
EXONERAR, a pedido, o servidor FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA FILHO, matrícula nº 41077, lotado na Central de Mandados da
Comarca de Macapá, do cargo efetivo de Analista Judiciário - Área Judiciária: Especialidade Execução de Mandados, nos termos do
artigo 45, II da Lei Estadual nº 066/1993, com efeitos financeiros a contar de 04 de setembro de 2019.
 
 
Publique-se.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
 
Macapá, 06 de setembro de 2019.
 
 
 
 

Des. JOÃO GUILHERME LAGES MENDES
Presidente

 
 
 

 
PORTARIA Nº 59190/2019-DG
 
 
 O Bacharel ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA, Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 50496/2017-GAB/PRES e tendo em vista o contido no PA nº 101679/2019,
 
 
R E S O L V E:
 
 
AUTORIZAR o usufruto de 30 (trinta) dias de licença especial prêmio por assiduidade pela servidora JESSANA AGUIAR RAMOS,
Técnico Judiciário, pertencente ao quadro de pessoal efetivo deste Poder, matrícula nº 22103, lotada na Secretaria Única de Entrância
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Inicial, correspondentes ao terceiro terço do segundo quinquênio (10/5/2010 a 8/5/2015), no período de 16/09 a 15/10/2019, nos termos
do art. 93, V c/c os arts. 101 e seguintes da Lei Estadual nº 0066/1993.
 
Publique-se.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
 
Macapá, 09 de setembro de 2019.
 
 

 
ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA

Diretor Geral/TJAP
 

 

JUDICIAL - 2ª INSTÂNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TRIBUNAL PLENO

Nº do processo: 0000688-40.2019.8.03.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Impetrante: ANNA CAROLINA BARBOSA DE SOUZA E SOUZA
Advogado(a): IOLANDA ANDRESSA SANTOS DA SILVA - 4290AP
Autoridade Coatora: SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ
Litisconsorte passivo: ESTADO DO AMAPÁ
Procurador(a) de Estado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA - 00394577000125
Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI
DECISÃO: TEMA

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR.
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITE ETÁRIO. MOMENTO DE AFERIÇÃO. SILÊNCIO DA LEI LOCAL. DATA DA INSCRIÇÃO NO
CERTAME. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚM. 280 DO STF
APLICÁVEL POR ANALOGIA.
1) Não se admite REsp aviado em face de acórdão que está em sintonia com o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores.
2) Não cabe Recurso Especial, quando há necessária análise de violação a direito local, conforme inteligência da Súm. 280 do STF
aplicável por analogia, verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
3) Seguimento negado.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DO AMAPÁ, em desfavor de ANA CAROLINA BARBOSA DE SOUZA E
SOUZA, com fundamento no artigo 105, III, alínea ‘a’ e ‘c’ da Constituição Federal, em face de Acórdão proferido pela Câmara Única
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - IDADE
LIMITE - ELIMINAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1) A exigência da idade limite de concorrente, quando
prevista em lei e no edital do concurso, deve ser aferida no ato de inscrição no certame, em função da impossibilidade de se antever
quando será realizada a fase convocatória para inicio do curso de formação. In casu, não se mostra razoável a exclusão do candidato
que à época do lançamento do edital, se enquadrava dentro desta regra. 2) Segurança concedida. (Relator: Des. Gilberto Pinheiro)

Em suas razões o Recorrente argumenta que houve o prequestionamento da matéria, assim como violação aos artigos 1º e 10, ambos
da Lei Federal nº 12.016/2009, uma vez que a Lei Estadual nº 084/2014 prevê a idade mínima de trinta (30) anos para ingresso como
soldado, na carreira militar, e, ainda, ofensa a Súmula 266 do STJ.
Alegou, ainda, que a decisão fustigada considerou que a comprovação da idade mínima dar-se-á no momento da inscrição no
concurso, nas hipóteses em que não há previsão no direito local, assim como a apresentou divergência jurisprudencial.
Devidamente intimada, a Recorrida ofertou contrarrazões no movimento nº 82, pugnando, em síntese, inadmissão ou improvimento do
recurso especial.
É o relatório.
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DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
O recurso é cabível, pois interposto contra acórdão deste Tribunal de Justiça. Presentes a legitimidade, a capacidade postulatória e o
interesse recursal, porquanto o Recorrente insurge-se contra acórdão contrário à sua pretensão. A peça recursal está regular, pois
contém a exposição dos fatos e indica os fundamentos jurídicos da reforma pretendida.

Atendida a tempestividade, estando o Recorrente isento do prévio recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §1º do CPC.

DA ANÁLISE DO SEGUIMENTO
A insurgência recursal baseia-se essencialmente na alegação de que a Lei Complementar Estadual nº 084/2014 prevê a idade mínima
de trinta (30) anos para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar do Estado do Amapá, e de que esta Corte Estadual,
contrariando referido dispositivo e na contramão da jurisprudência do STJ, teria concedido a segurança, ao arrepio do art. 1º e 10,
ambos da Lei nº 12.016/2009.

                  É certo que a Lei Estadual nº 084/2014 prevê idade mínima de trinta (30) anos para o ingresso na carreira da Polícia Militar
do Estado, todavia, a referida Lei silencia quanto ao momento em que deve ser exigida tal comprovação de idade, e foi exatamente
nessa omissão e na jurisprudência do STJ em que se assentou o acórdão objurgado, conforme revelam os seguintes trechos, in verbis:

"No Estado do Amapá, a Lei Complementar n.º 0084, de 07.04.2014 - Estatuto dos Militares do Estado do Amapá -, estabelece
expressamente, como um dos requisitos para o ingresso no Quadro de Praças e Oficiais Combatentes, os limites mínimo de 18
(dezoito) anos e máximo de 30 (trinta) anos, conforme o art. 10, inciso IV, da mencionada lei, in verbis:

‘Art. 10. O ingresso na carreira militar é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante matrícula
ou nomeação, após aprovação em concurso público de provas e/ou de provas e títulos, observadas as condições estabelecidas em lei,
nos regulamentos da Corporação e que preencham os seguintes requisitos:

(...)

IV - idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 30 (trinta) anos para os Quadros de Praças e Oficiais Combatentes e, para os
demais Quadros, a idade limite será fixada em legislação específica;’

Observa-se, pois, que a lei silencia quanto ao momento em que será aferido esse limite de idade mínima ou máxima, entretanto, a
jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o momento correto de aferição do critério objetivo da idade, inclusive nos
certames para ingresso na polícia militar, é o da inscrição no certame, e não o da matrícula no curso de formação, sob pena de
malferimento aos princípios da razoabilidade e da moralidade administrativa, consoante se verifica dos arestos abaixo ementados:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2017. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS.
LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. 1. A idade estabelecida em lei
e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento,
com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021,§ 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CP, porquanto não houve fixação
de honorários anteriormente." (ARE 979284 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/10/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE
POLÍCIA CIVIL. IDADE MÁXIMA PARA ADMISSÃO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO.
PRECEDENTES DO STJ E STF. 1. Consoante iterativa jurisprudência do STJ e do STF, a idade máxima para ingresso em cargo
público deve ser comprovada no momento da inscrição no certame. 2. No presente caso, em desacordo com essa orientação, foi
negada posse ao candidato aprovado e classificado em primeiro lugar, ao argumento de que, no momento da posse, teria ultrapassado
a idade limite para ingresso nos quadros da Polícia Civil do Estado do Acre. 3. Recurso ordinário provido. Segurança concedida." (RMS
48.366/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

Nesse contexto, não se mostra razoável a previsão editalícia contida no item 1.4 do ato convocatório, segundo a qual a investidura no
cargo tem como requisito essencial as idades mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 30 (trinta) anos do candidato no ato da
matrícula no curso de formação, sendo certo que essa regra não se mostra harmônica com a Lei Complementar nº 0084/2014.

Aliás, o inciso III do art. 10 da mesma Lei Complementar impõe como requisito único à matrícula no curso de formação que o candidato
comprove ter cursado nível superior em estabelecimento de ensino reconhecido pelo órgão competente, in verbis:

‘III - possuir, no ato da matrícula em curso de formação, nível superior em estabelecimento de ensino reconhecido pelo órgão
competente;"

O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, conforme o precedente a seguir.
Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. LIMITAÇÃO DE
IDADE FIXADA EM EDITAL. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. I - O Supremo Tribunal Federal
entende que a comprovação do requisito relativo ao limite de idade deve realizar-se no momento da inscrição do concurso público, e
não no ato da matrícula do curso de formação (ARE 678.112 RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.5.2013; ARE 741.815/CE - AgR, Rel.
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Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014, e ARE 685.870/MG - AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.2.2014). II - O Superior Tribunal
de Justiça tem jurisprudência consolidada, em casos semelhantes ao ora examinado, no sentido da "possibilidade de estabelecerem-se
limites mínimo e máximo de idade para o ingresso nas carreiras militares; entretanto, esse entendimento não é aplicável ao caso dos
autos, uma vez que não se está a discutir o limite etário para a participação em concurso, mas, sim, a razoabilidade de indeferir-se a
inscrição de candidato que, embora, à época da inscrição, preenchesse os requisitos do edital, veio, durante o certame, a ultrapassar a
idade exigida para a inscrição no curso de formação" (RCD no AREsp 679.607/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
13.5.2015). III - Agravo interno improvido.’ (AgInt no RMS 52.560/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). Destacamos.

De outro giro, a título de obiter dictum, é útil destacar que a Súmula 266 do STJ citada nos argumentos do recorrente é aplicável
exclusivamente para as exigências afetas à escolaridade e outras habilitações do candidato a cargo público, sendo, portanto,
inaplicável ao caso concreto.

A propósito:

"A questão discutida pelo STJ diz respeito à validade de cláusulas editalícias que estabelecem a exigência de prova de conclusão do
curso na inscrição do concurso publico ou em outra fase do certame anterior à posse." (Súmulas - Superior Tribunal de Justiça -
Organizadas por Assunto, Anotadas e Comentadas. Roberval Rocha Ferreiras Filho/Albino Carlos Martins Vieira. Ed. Podivm. 2009, p.
22).

Por fim, a decisão vergastada está fundamentada em dispositivos de norma estadual, o que implicaria em necessário exame de lei
local, inviável em sede de recurso especial, conforme inteligência da Súmula 280 do STF, aplicável por analogia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial.

Publique-se.
Intimem-se.

Nº do processo: 0000033-31.2019.8.03.9001
MANDADO DE SEGURANÇA	 Tipo: CÍVEL
Litisconsorte passivo: ESTADO DO AMAPÁ
Procurador(a) de Estado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA - 00394577000125
Interessado: MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO MARINHO
AGRAVO INTERNO	 Tipo: CÍVEL
Agravante: ESTADO DO AMAPÁ
Procurador(a) de Estado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA - 00394577000125
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO
Acórdão:
CONSTITUCIONAL - MANDADO SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO - DIREITO SOCIAL À VIDA E A SAÚDE - PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO DE CATETERISMO E IMPLANTE DE STENT - DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1) Prescreve a Constituição Federal de
1.988, em seu artigo 196, o direito à vida e a saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas,
propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.
Assim, não poderá a Administração Pública se eximir da responsabilidade que lhe é inerente no que diz respeito à outorga do direito à
saúde como forma mais contundente de expressão do direito à vida e à dignidade da pessoa humana. 2) Segurança concedida e
agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o PLENO do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por
unanimidade, conheceu do mandado de segurança e do agravo interno e, no mérito, pelo mesmo quorum, concedeu a ordem e julgou
prejudicado o agravo, nos termos do voto proferido pelo Relator.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores SUELI PINI (Presidente), GILBERTO PINHEIRO (Relator),
CARMO ANTÔNIO (1.º Vogal), CARLOS TORK (2.º Vogal), MANOEL BRITO (3.º Vogal) e Juiz Convocado DÉCIO RUFINO (4.º Vogal).

Nº do processo: 0001385-61.2019.8.03.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Impetrante: JACIARA BRITO DA SILVA
Advogado(a): WALERIA BRITO DA SILVA - 4070AP
Autoridade Coatora: SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ
Litisconsorte passivo: ESTADO DO AMAPÁ
Procurador(a) de Estado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA - 00394577000125
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO
Acórdão:
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ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - GRATIFICAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO -
LEI ESTADUAL Nº 1.059/2006 - AUTOAPLICABILIDADE - SÚMULA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ -
AUSÊNCIA DE ATO OMISSIVO. NÃO CONFIGURADO. 1) A gratificação de aperfeiçoamento, prevista no artigo 23 da Lei Estadual nº
1.059/2006, em razão de sua autoaplicabilidade, é devida ao servidor público estadual da área de saúde, a partir do momento em que
comprova a conclusão do curso de capacitação e/ou titulação com conteúdo programático em áreas compatíveis com a função
exercida, a teor da Súmula 16, do TJAP. 2) A ofensa a direito líquido e certo da impetrante deve vir demonstrada de forma clara, por
meio de prova pré-constituída. Assim, comprovado que a servidora preenche os requisitos previstos na legislação correlata, faz jus à
percepção da gratificação. 3) Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o PLENO do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por
unanimidade, conheceu do Mandado de Segurança e, no mérito, pelo mesmo quorum, concedeu a ordem, nos termos do voto proferido
pelo Relator.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores SUELI PINI (Presidente), GILBERTO PINHEIRO (Relator),
CARMO ANTÔNIO (1.º Vogal), CARLOS TORK (2.º Vogal), MANOEL BRITO (3.º Vogal) e Juiz Convocado DÉCIO RUFINO (4.º Vogal).

Nº do processo: 0003448-93.2018.8.03.0000
MANDADO DE SEGURANÇA	 Tipo: CÍVEL
Litisconsorte passivo: ESTADO DO AMAPÁ
Procurador(a) de Estado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA - 00394577000125
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO	 Tipo: CÍVEL
Embargante: JANYSSE NATYLLA DOS SANTOS FRAZÃO
Advogado(a): THAYS SENA BALIEIRO - 2181AP
Embargado: ESTADO DO AMAPÁ
Procurador(a) de Estado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA - 00394577000125
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO
Acórdão:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1) Inexistindo obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão, nega-se provimento aos embargos, tendo em vista que o mandado de segurança, ao analisar o
caso concreto, entendeu inexistir qualquer direito a ser amparado pela via mandamental. 2) Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o PLENO do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por
unanimidade, conheceu dos Embargos de Declaração e, no mérito, pelo mesmo quorum, os rejeitou, nos termos do voto proferido pelo
Relator.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores SUELI PINI (Presidente), GILBERTO PINHEIRO (Relator),
CARMO ANTÔNIO (1.º Vogal), CARLOS TORK (2.º Vogal), MANOEL BRITO (3.º Vogal) e Juiz Convocado DÉCIO RUFINO (4.º Vogal).

Nº do processo: 0013009-07.2019.8.03.0001
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Impetrante: YLVIA MARTHA COSTA DA SILVA
Advogado(a): BRUNO DA COSTA NASCIMENTO - 1265AP
Autoridade Coatora: SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO AMAPA
Litisconsorte passivo: ESTADO DO AMAPÁ
Procurador(a) de Estado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA - 00394577000125
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO
Acórdão:
ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE - AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONVENIENCIA DA ADIMINISTRAÇÃO - SEGURANÇA DENEGADA. 1) Em sede de mandado de
segurança, em razão da ausência de dilação probatória em seu rito, a impetrante deve trazer aos autos todos os elementos que
demonstrem a ofensa a seu direito. Assim, ausente prova comprobatório do direito alegado, não há que se falar em direito líquido e
certo da impetrante à licença pretendida. 2) Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, pode indeferir o pedido do
servidor de se afastar de suas atividades para gozo de licença, não podendo o Judiciário entrar no mérito administrativo, ainda mais
quando o ato administrativo tem como fundamento a conveniência da Administração e na supremacia do interesse público; 3)
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o PLENO do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por
unanimidade, conheceu do Mandado de Segurança e, no mérito, pelo mesmo quorum, denegou a ordem, nos termos do voto proferido
pelo Relator.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores SUELI PINI (Presidente), GILBERTO PINHEIRO (Relator),
CARMO ANTÔNIO (1.º Vogal), CARLOS TORK (2.º Vogal), MANOEL BRITO (3.º Vogal) e Juiz Convocado DÉCIO RUFINO (4.º Vogal).
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Nº do processo: 0000687-55.2019.8.03.0000
MANDADO DE SEGURANÇA	 Tipo: CÍVEL
Litisconsorte passivo: ESTADO DO AMAPÁ
Procurador(a) de Estado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA - 00394577000125
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO	 Tipo: CÍVEL
Embargante: ESTADO DO AMAPÁ
Procurador(a) de Estado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA - 00394577000125
Embargado: GILCELENE DO SOCORRO MEDEIROS DE BRITO COSTA
Advogado(a): GREGÓRIO GODINHO NUNES JÚNIOR - 1251AP
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO
Acórdão:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICIAL DE
MÉRITO - DECADÊNCIA - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1) Configura relação de trato sucessivo, renovado mês a mês, o direito
de proceder à incorporação de gratificação de aperfeiçoamento, não havendo, portanto, que se falar em decadência do prazo para
propor a ação mandamental. 2) Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o PLENO do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por
unanimidade, conheceu dos Embargos de Declaração e, no mérito, pelo mesmo quorum, os acolheu, sem efeitos infringentes, nos
termos do voto proferido pelo Relator.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores SUELI PINI (Presidente), GILBERTO PINHEIRO (Relator),
CARMO ANTÔNIO (1.º Vogal), CARLOS TORK (2.º Vogal), MANOEL BRITO (3.º Vogal) e Juiz Convocado DÉCIO RUFINO (4.º Vogal).

Nº do processo: 0002239-55.2019.8.03.0000
RECLAMAÇÃO(RECL) CÍVEL

Reclamante: LUIZ CARLOS DA SILVA LOBATO
Advogado(a): CELSON FILHO GUERRA - 2559AP
Reclamado: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO AMAPÁ
Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO
DECISÃO MONOCRÁTICA/ TERMINATIVA: Embora intimado a recolher as custas judiciais, o autor não atendeu a ordem judicial,
tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo.

Desta feita, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, determino o cancelamento da distribuição do presente feito, por
ausência de recolhimento das custas.

Publique-se. Intime-se. Arquive-se.

ATA DA 696ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM QUATRO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

Às oito horas e sete minutos do dia quatro de setembro de dois mil e dezenove, reuniu-se o plenário do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Amapá, em sua sede, localizada na Rua General Rondon, n. 1295, Centro, Macapá/AP. Presentes os(a) Excelentíssimos(a)
Senhores(a):
Desembargador CARMO ANTÔNIO, Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Desembargador CARLOS TORK, Desembargador
MANOEL BRITO, Desembargador GILBERTO PINHEIRO e Desembargador JOÃO LAGES (Presidente). Ausentes, justificadamente, a
Desembargadora SUELI PINI (Férias - Portaria n. 59057/2019-GP), o Desembargador ROMMEL ARAUJO (Férias - Portaria n.
57617/2019-GP)  e o Desembargador EDUARDO CONTRERAS (Viagem Institucional - Portaria n. 58786/2019-GP). Presente o
Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. NICOLAU ELÁDIO BASSALO CRISPINO. Havendo número legal, o Presidente declarou aberta a
Sessão e submeteu a ata da 695ª Sessão Ordinária à aprovação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, deu início ao
julgamento dos seguintes processos, cujos resultados foram registrados abaixo:

AGRAVO INTERNO E MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0001404-67.2019.8.03.0000 - Agravante: ESTADO DO AMAPÁ. Procurador(a)
de Estado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA – 00394577000125 - Agravado: LEONARDO COSTA NASCIMENTO - 
Advogado(a): VERENA LÚCIA CORECHA DA COSTA – 1995AP - Litisconsorte passivo: ESTADO DO AMAPÁ - Procurador(a) de
Estado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA – 00394577000125 - Relator: Desembargador CARLOS TORK -
DECISÃO: "O Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do Mandado de Segurança e do
Agravo Interno e, no mérito, pelo mesmo quórum, concedeu a ordem e julgou prejudicado o agravo, nos termos do voto proferido pelo
relator."

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0001688-75.2019.8.03.0000 - Agravante: ESTADO DO AMAPÁ -
Procurador(a) de Estado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA - 00394577000125
Agravado: HELOANE GOMES TRINDADE - Advogado(a): HERINCK SANTOS DE SOUZA – 2840AP - Litisconsorte passivo: ESTADO
DO AMAPÁ - Procurador(a) de Estado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA – 00394577000125 - Relator:
Desembargador CARLOS TORK -  DECISÃO: "O Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, por unanimidade,
conheceu do Agravo Interno e, no mérito, pelo mesmo quórum, negou-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo relator."

Amapá - Macapá, 11 de Setembro de 2019 | Diário da Justiça Nº 166/2019

___________________________ Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ___________________________
   13



PU
BL

IC
AÇ

ÃO
 O

FI
CI

AL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000929-14.2019.8.03.0000 - Embargante: ESTADO DO
AMAPÁ - Procurador(a) de Estado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA – 00394577000125 - Embargado: LUENDA
CRICIA GONCALVES MORESCO - Advogado(a): TAYSE PANTOJA JARDIM – 3764AP - Litisconsorte passivo: ESTADO DO AMAPÁ -
Procurador(a) de Estado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPA – 00394577000125 - Relator: Desembargador CARMO
ANTÔNIO – DECISÃO: "O Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, à unanimidade, conheceu e rejeitou os
Embargos de Declaração, nos termos do voto proferido pelo relator."

Nada mais havendo, às oito horas e vinte e seis minutos foi declarada encerrada a Sessão. Eu, Renata Coelho Gato Garcia, Diretora da
Secretaria do Tribunal Pleno, lavrei a presente ata, que vai por mim subscrita e assinada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Presidente, do Tribunal Pleno.

Desembargador JOÃO LAGES

Presidente

SECÇÃO ÚNICA

Nº do processo: 0002464-75.2019.8.03.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL

Impetrante: ROGÉRIO MUNIZ DE ABREU
Advogado(a): ROGÉRIO MUNIZ DE ABREU - 3041AP
Autoridade Coatora: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SANTANA
Paciente: PAULO BISPO BARROS DOURADO
Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO
DECISÃO: Vistos, etc.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Rogério Muniz de Abreu em favor de PAULO BISPO
BARROS DOURADO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santana.

Narra, em síntese, que o paciente se encontra cautelarmente preso desde 16/08/2019 e até o momento não foi oferecida a respectiva
denúncia, pelo que haveria excesso de prazo e constrangimento ilegal, até porque a acusação seria pelo crime do art. 155 do Código
Penal, de mera conduta, sem emprego de violência nem mesmo a grave ameaça, cujo delito permitiria o arbitramento da fiança e, caso
fosse aplicada pena, seria inferior a 04 anos, no regime aberto.

Disse, ainda, que o paciente não teria histórico de elevada periculosidade, possuindo residência fixa, endereço no seu próprio nome,
ocupação lícita e que trabalharia como empresário. Ao final, pediu a concessão liminar da liberdade, a ser confirmada em definitivo,
juntando documentos (evento nº 1).

É o relatório. Decido.

O habeas corpus consiste em garantia individual, com previsão no art. 5º, LXVIII, da CF/1988, concedido sempre que alguém sofrer ou
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

E, para que seja concedida tutela liminar, necessário se faz a comprovação, de plano, da existência do alegado constrangimento ilegal,
seja porque se trata de medida de extrema excepcionalidade ou porque o writ não comporta dilação probatória.

Pois bem, lembro de antemão que a simples existência de condições favoráveis ao paciente, por si só, não é suficiente para a
revogação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme precedentes da Secção Única desta Corte:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS EVENTUALMENTE FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA
PARA AFASTAMENTO DA CUSTÓDIA [...] AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1) Conforme
pacífica jurisprudência, eventual existência de condições pessoais favoráveis, isoladamente, não autorizam a concessão da liberdade
provisória, devendo ser mantida a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. [...] 3) Habeas corpus
conhecido e denegado". (Proc. nº 0003496-52.2018.8.03.0000, rel. Des. Agostino Silvério, Secção Única, julgado em 14/02/2019)

Pois bem, embora entenda relevantes as razões da impetração, consultei via sistema tucujuris a decisão constante da rotina processual
nº 0007020-17.2019.8.03.0002, datada de 07/08/2019, proferida diante de representação formulada pela 2ª Delegacia de Polícia de
Santana, o juízo consignou, fundamentadamente, os motivos que levaram à necessidade da prisão, conforme a seguir:

"[...] Trata-se de REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, formulada pela autoridade policial da 2ª DPS, contra PAULO BISPO
BARROS DOURADO, porquanto supostamente furtou uma lancha, maca Ventura, nome Lady Branda, fato ocorrido às margens do Rio
Matapi, e estaria extorquindo a vítima Benedito Charles dos Santos Flexa para a devolução do bem subtraído.
Narra, a autoridade policial, que vítima Benedito Charles dos Santos Flexa informou a subtração de sua lancha, maca Ventura, em fibra
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de vidro,23 pés, cor branca, nome Lady Branda, motor Yamaha 225 HP, cor original do motor azul/cinza, de seu sítio, localizado no Rio
Matapi, relatando que estaria recebendo ligações e mensagens em seu aparelho celular, onde um indivíduo lhe exigiu o valor de
R$10.000,00 ( dez mil reais) para a devolução de sua embarcação, dizendo ainda à vítima que tem conhecimento acerca das atividades
empresariais que  realiza, além de ter enviado para o aparelho celular da vítima fotos recentes de sua embarcação.
O criminoso também teria informado à vítima um número de conta bancária, onde deveria ser depositado o valor exigido, cujo titular é o
representado PAULO BISPO BARROS DOURADO, vulgo ‘Neguinho’, sendo que a pessoa que estava oferecendo a embarcação para
venda identificou-se pelo nome Eduardo.
Entende a autoridade policial estarem presentes o fumus boni iuris, conjugado nos indícios suficientes de autoria dos crimes praticados,
bem como o periculum libertatis. Arguiu ser o representado pessoa perigosa, por ser o segundo no comando da Facção Criminosa
APS- Amigos Para Sempre, o qual cumpre pena privativa de liberdade, estando em prisão domiciliar.
Requereu, por fim, seja decretada a prisão preventiva do representado PAULO BISPO BARROS DOURADO, vulgo ‘Neguinho’, nos
termos do art. 311, parte final e art. 312, do CPP.
Feito instruído com os documentos acostados aos autos eletronicamente.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (ordem 12).
É o relatório.
Passo a decidir.
Adianto que assiste razão à Autoridade Policial e ao Promotor de Justiça.
Com efeito, a materialidade delitiva resta comprovada por intermédio do boletim de ocorrência, do depoimento da vítima Benedito
Charles dos Santos Flexa, bem como das fotografias da embarcação subtraída, as quais foram enviadas para o aparelho celular da
vítima.
Da mesma forma, restam demonstrados indícios de autoria em desfavor do representado, especialmente por meio do depoimento da
vítima, quando relatou ligações e mensagens recebidas, sendo-lhe exigida a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) para a devolução
do bem subtraído, bem como por ser o representado o titular da conta bancária fornecida para depósito do referido valor, conforme
demonstra a fotografia do cartão bancário juntado.
Vejo, ademais, que a decretação da prisão preventiva do representado é imperiosa para fins de garantia da ordem pública, entendida
esta como paz e tranquilidade social. Isso por que há notícia nos autos de que o representado PAULO BISPO BARROS DOURADO é
integrante e o segundo nome no comando da Facção Criminosa APS - Amigos Para Sempre, estando em cumprimento de pena, o que
implica dizer que a sua liberdade acarreta perigo para a ordem pública por se tratar de pessoa que supostamente está voltando a
cometer delitos, sendo assim  propenso a práticas criminosas. Não bastasse, há a necessidade de preservar a integridade física e
psicológica da vítima, diante dos relatos da mesma perante a autoridade policial.
A decretação da prisão preventiva também se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, visando assegurar a eficácia e as
consequências da sentença, como forma de tutelar o próprio processo, pois a chance de fuga do representado é real, segundo apurado
pela Delegada peticionante.
Ttenho como atendidos ainda os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, já que se trata de medida
adequada ao caso concreto, em observância à cautelaridade, instrumentalidade e foco na relação jurídica processual que ora se
aproxima.
Posto isso, com base nos fundamentos acima e considerando a necessidade de garantia da ordem pública, da preservação da
integridade física e psicológica da vítima e dA aplicação da lei penal, acompanho o parecer ministerial, e DECRETO a PRISÃO
PREVENTIVA de PAULO BISPO BARROS DOURADO, vulgo ‘Neguinho’, nos termos do art. 311 e 312, do CPP. [...]"

Sendo assim, diante da concreta periculosidade da conduta investigada, penso que, por ora, a custódia deve ser mantida, prestigiando
a posição do juízo de primeiro grau. E, embora ainda não haja denúncia, deve-se levar em conta, ao menos neste juízo superficial, que
os prazos no processo penal são flexíveis e computados em conformidade com as circunstâncias do caso concreto, não decorrendo,
por isso, de simples cálculo aritmético.

Enfim, como o habeas corpus possui rito sumário, marcado pela singeleza e pela brevidade dos seus atos, logo será feita análise
acurada da controvérsia, se o caso com revisão do presente entendimento.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, o que deve ser comunicado imediatamente à autoridade coatora, até para prestar
informações circunstanciadas.

Em, seguida, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça para manifestação.

Publique-se e cumpra-se.

Nº do processo: 0002430-03.2019.8.03.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL

Impetrante: LUIS CARLOS SILVA TEIXEIRA
Advogado(a): FERNANDO MAGALHAES PEREIRA - 7890PA
Autoridade Coatora: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MACAPÁ
Paciente: LUIS CARLOS SILVA TEIXEIRA
Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO
DECISÃO MONOCRÁTICA/ TERMINATIVA: FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA, advogado, impetrou habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de LUIS CARLOS SILVA TEIXEIRA, alegando a prática de constrangimento ilegal por parte do Juízo da 1ª Vara do
Tribunal do Júri da Comarca de Macapá.

Informou que o paciente aguarda julgamento em liberdade desde 11.07.2018. Relatou que a autoridade impetrada designou sessão de
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julgamento para o dia 04.09.2019. Alegou que a sessão deve ser redesignada sob os argumentos de ofensa à plenitude de defesa,
visto que há diligências imprescindíveis que ainda aguardam cumprimento, e de ausência de fundamentação sobre a decisão que
indeferiu o pleito de redesignação na origem. Deste modo, pediu a suspensão liminar da audiência. No mérito, postulou a concessão da
ordem em definitivo.

Diante do alegado, antes de apreciar o pleito liminar, oficiei à autoridade impetrada para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se
manifestasse sobre o suposto constrangimento ilegal apontado.

Por sua vez, a autoridade impetrada informou que o referido ato foi redesignado para o dia 11.10.2019 (mov. 17).

Decido.

Segundo o art. 659 do Código de Processo Penal, "se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará
prejudicado o pedido". Assim, por ter cessada a coação ilegal alegada, deve ser julgado prejudicado o pedido formulado neste habeas
corpus, na forma preconizada no art. 659 do Código de Processo Penal, que é corroborada por precedente deste Tribunal (TJAP, HC nº
0000502-22.2016.8.03.0000, Relator Des. Agostino Silvério, Secção Única, j. em 25.08.2016).

Ante o exposto, nos termos do art. 659 do CPP, declaro prejudicado o presente writ, extinguindo o feito sem julgamento do mérito.

Publique-se. Intimem-se.

Nº do processo: 0002508-94.2019.8.03.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL

Impetrante: FELIPE AMANAJÁS SANTANA
Advogado(a): FELIPE AMANAJÁS SANTANA - 4255AP
Autoridade Coatora: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ
Paciente: CARLENE ALFAIA MONTEIRO
Relator: Desembargador CARLOS TORK
DECISÃO MONOCRÁTICA/ TERMINATIVA: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Felipe
Amanajás Santana, em favor da Paciente denominada Carlene Alfaia Monteiro, para estancar suposto constrangimento ilegal na
liberdade de locomoção desta, por ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Macapá.
O impetrante narra que a "paciente encontra-se recolhida no Instituto Penitenciário do Amapá - IAPEN por determinação do MM. Juiz
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Macapá em sentença proferida nos autos da ação penal nº 0055111-78.2018.8.03.0001, que
revogou a Prisão domiciliar concedida nos autos do Processo nº 0007420-34.2019.8.03.0001".

Afirma que não há nos autos "qualquer conduta criminosa praticada pela paciente no bojo do cumprimento de Prisão Domiciliar que
pudesse ensejar, nem mesmo a revogação do beneficio, muito menos pratica delituosa capaz de originar ação penal".

Diz que "Ao argumentar que a prisão preventiva da paciente é uma garantia da ordem pública, considerando que a gravidade dos
crimes praticados provocou um verdadeiro "bug" no sistema prisional amapaense, Excelentíssimo Juiz deixou de levar em conta os
antecedentes positivos do paciente e emitiu um juízo meramente antecipatório de cumprimento de pena".

Argumenta que a paciente padece de depressão que pode se agravar caso mantido encarceramento da paciente, que pode tender ao
suicídio.

Alega que a Paciente é mãe de três filhos e pode recorrer em liberdade. Faz alusão ao artigo 283 do CPP e aponta ausência de
fundamentação da decisão que determinou o recolhimento da paciente ao cárcere.

Requer a concessão liminar da ordem para determinar a imediata prisão domiciliar da paciente, mediante imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura.

É o relatório.

Decido.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento no sentido de que o habeas corpus, não constitui meio idôneo
para atacar decisão contra a qual caiba recurso. Exceto se a decisão for proferida em manifesta ilegalidade, em que a ordem pode  ser
concedida de ofício.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO ORDINÁRIO.IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
INADIMPLEMENTO DAS TRÊS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS QUE VENCERAM NO SEU
CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 309 DO STJ. RECOLHIMENTO DAS TRÊS PARCELAS ANTERIORES À CITAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL DA PENSÃO NÃO AFASTA O DECRETO DE PRISÃO. PRECEDENTES. PARCELAMENTO
DO DÉBITO. PRETENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STJ. SUPRESSÃO DE

Amapá - Macapá, 11 de Setembro de 2019 | Diário da Justiça Nº 166/2019

___________________________ Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ___________________________
   16



PU
BL

IC
AÇ

ÃO
 O

FI
CI

AL

INSTÂNCIA.
1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível. Precedentes.
Possibilidade excepcional entretanto, de se conceder a ordem de ofício.
(...)
5. Habeas corpus denegado.
(HC 515.362/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

A pretensão do Impetrante em afastar o capítulo da sentença que determinou o recolhimento da paciente ao cárcere não se insere  no
permissivo jurisprudencial que admite a discussão do tema em sede de habeas corpus, não se vislumbrando a hipótese de concessão
da ordem de ofício.

Demais disso, considerando que os fundamentos do capítulo da sentença que determinou a prisão da paciente estão intrinsecamente
relacionados a questão de mérito da sentença, a qual está pendente de recurso, mostra-se inviável discutir na via deste writ sobre a
legalidade ou não da decisão, pena de dar azo a nulidade por cerceamento de defesa, na medida em que, ao Ministério Público de
Primeiro Grau, autor da ação, não atua no habeas corpus em trâmite no segundo grau de jurisdição, bem assim o habeas corpus não
admite dilação probatória.

Apenas a guisa de esclarecimento, reproduzo aqui trecho da sentença, sobre o qual paira a insurgência do Impetrante neste writ:

 (...)
Em consonância com o disposto pelo art. 33, §2º, "a", do CP, a ré deverá cumprir a pena em regime fechado. Por sua vez,
considerando que: I) a ré é líder da associação criminosa possuindo forte influência no IAPEN e nos detentos; II) a influência da
associação criminosa não se refere apenas aos detentos, podendo ter se estendido até no Sistema S (SENAI), conforme conversas
captadas pela inteligência da Polícia Civil; III) a gravidade dos crimes praticados que provocaram um verdadeiro "bug" nos sistema
prisional amapaense com a contagem fictícia de prazos de remissão e progressão de pena de detentos que não tinha direito; IV) não se
sabe ao certo o número de detentos atingidos por esse esquema criminoso que pode passar de várias dezenas, alguns deles com
processos já instaurados nesta 1ª Vara Criminal; V) o descaso praticado frente ao Poder Judiciário que fora induzido a erro, não
podendo servir de chacota e descrédito públicos; VI) o abalo social provoca insegurança pública em ter sido posto em liberdade presos
que não teriam direito e que podem voltar a cometer delitos; VII) toda a atividade delituosa era efetuada por via contato por mídias
sociais (whatzapp), incluindo envio de comprovantes de extratos bancários  da propina paga; VIII) a prisão domiciliar não impede que a
ré continue utilizando-se de aplicativos de mensagem para coordenar novos crimes de corrupção e manter contato com os presos e
outros agentes públicos também corrompidos;  IX) a existência de filhos menores não pode obstar a aplicação da lei penal, uma vez
que eles podem ser cuidados por outros familiares; X) a prisão domiciliar é ineficiente quando se verifica que a ré ainda pode dar
prosseguimento à prática delitiva na sua própria residência, ao continuar sendo um perigo à ordem pública, REVOGO A DECISÃO QUE
AUTORIZOU A PRISÃO DOMICILIAR e, em ato contínuo DETERMINO A IMEDIATA PRISÃO da ré CARLENE ALFAIA MONTEIRO,
por fundamento da garantia da ordem pública, evitando que ela possa reiterar na conduta delitiva (arts. 312, 316 e 387, §1º, ambos do
CPP). À Secretaria para expedição de urgente mandado de prisão. Sendo assim, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade e
determino a expedição de MANDADO DE PRISÃO.
Por fim, anoto que a circunstância da apelante possuir filhos menores, per si, não autoriza a revogação da decisão, diante do cenário
dos autos.

Pelo exposto, porque inviável a análise do pedido na via deste habeas corpus, indefiro de plano a petição inicial e determino o
arquivamento do processo.
Publique-se.
Cumpra-se.

Nº do processo: 0002500-20.2019.8.03.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL

Impetrante: M. E. M. B.
Advogado(a): MAX EDSON MONTEIRO BAÍA - 2415AP
Autoridade Coatora: J. DE D. DA 2. V. DA C. DE O.
Paciente: J. DA C. M.
Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI
DECISÃO:
MAX EDON MONTEIRO BAÍA, advogado, impetrou Habeas Corpus com pedido, inclusive, de tutela liminar, em favor de JOSINALDO
DA COSTA MARTINS, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara de Oiapoque, que determinou a prisão preventiva do
paciente, porque teria praticado o crime previsto no art. 218-B, CP (favorecimento à prostituição de adolescente).
O impetrante sustenta, em suma, que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal, pelo que pugna pela concessão de tutela liminar para que o paciente seja posto em liberdade e, no mérito, a
confirmação dessa medida.
É o relatório. Decide-se.
A concessão de tutela liminar em sede de habeas corpus não tem previsão legal. Contudo, é admitida pela doutrina e jurisprudência,
desde que o impetrante, de plano, comprove que o paciente sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, sobre o que se passa a expender.
Para o decreto de prisão preventiva é necessária a presença de pressupostos (materialidade e indícios de autoria delitiva) e um dos
fundamentos (garantia da ordem pública, ordem econômica, de aplicação da lei penal e conveniência da instrução), nos termos do art.
312 do CPP, verbis:
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Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.
No caso em apreço, verifica-se que o decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente está fundamentado em insuspeitos indícios
de autoria do crime de favorecimento à prostituição de adolescente (art. 218-B, CP), na necessidade da prisão para garantia da ordem
pública e, ainda, para aplicação da lei penal. Eis a decisão que, nos autos de nº 0001373-54.2018.8.03.0009, decretou a prisão
preventiva do paciente:
Sabe-se que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada mediante representação
da autoridade policial, requerimento do promotor de justiça, ou mesmo de ofício, em qualquer fase do inquérito ou da ação penal. Além
disso, deve-se também atentar para a presença, no caso concreto, de quaisquer dos pressupostos e requisitos que autorizam a prisão
preventiva, quais sejam, os previstos no art. 312 do CPP.
No caso ora em exame, emergem como pressupostos da preventiva a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria
extraídos dos depoimentos da vítima e testemunhas. Vejamos:
 A vítima M. C. C. A., declarou que o representado NALDO MARTINS lhe fez uma proposta de ser agenciada para fins de prostituição,
por meio de um grupo de WhatsApp, onde as agenciadas tinham que postar fotos nuas, que NALDO recebia de 50% a 60% dos valores
pagos pelos clientes, que foi explorada sexualmente pelo representado MICKAEL IDFRANYANG, recebendo o valor de R$ 400,00.
Já a testemunha MARCIO GOMES CARVALHO, tio da vítima, declarou que soube por familiares que sua sobrinha menor M. C. C. A,
estava se prostituindo com a conivência da mãe, inclusive participava de grupos de WhatsApp administrado por NALDO MARTINS
onde haviam várias menores se oferecendo nuas ou seminuas, que na sexta feira, dia 24/8/2018 foi avisado por sua irmã Elivânia  que
sua sobrinha M. C. C. A. que mora em Santana-AP estaria viajando para o município de Oiapoque a fim de encontrar um homem que já
havia pago por meio de agência de prostituição.
A testemunha ELINEI ROCHA DE AZEVEDO, perito criminal, informou que constatou diversas tratativas entre o representado e
meninas de programa, que em análise preliminar, em companhia do Delegado, pode observar todas as conversas pervertidas que
demonstram a exploração sexual alheia, fotos de menores nuas, inclusive da vítima M. C. C. A., que quando foi retomar a perícia do
celular, este já estava bloqueado remotamente pelo representado.
Quanto aos requisitos da preventiva, vislumbro a presença de no mínimo dois deles, a saber: a necessidade de manutenção da ordem
pública e de garantir a aplicação da lei penal.
No que toca a ordem pública, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade de sua preservação mediante a
decretação da segregação acautelatória dos representados, considerando-se que, tal medida  visa garantir que adolescentes não sejam
mais expostas a situação apontada nos autos, impedindo, assim, que os representados continuem aliciando menores para prostituírem-
se, pois, conforme o IP, tal conduta é uma prática comum dos representados.
Além disso, entendo que a necessidade de garantir a aplicação da lei penal também constitui razão para a prisão neste momento, pois,
permanecendo em liberdade, a vítima não terá a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, causando
impedimento para a busca da verdade real. Sem contar que o representado MICKAEL IDFRANYANG reside em São Jorge, na Guiana
Francesa, para onde teria se destinado após os fatos, o que cria obstáculos, quiçá, insuperáveis para o processamento do inquérito e
eventual ação penal, eis que certamente resultará em sua suspensão, nos termos do art. 366 do CPP.
Pelo exposto, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, acolho a representação, bem como o parecer
ministerial e decreto a prisão preventiva de MICKAEL IDFRANYANG e NALDO MARTINS.
Desta forma, ao contrário do afirmado pelo impetrante, encontram-se presentes os indícios de autoria da prática de crime de homicídio,
além da necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da penal.
Outrossim, o crime em questão admite prisão preventiva, pois tem pena privativa de liberdade de até 10 (dez) anos de reclusão,
atendendo-se, assim, o disposto no art. 313, I, CPP.
Nesta perspectiva jurídica e fática, não se verificando, ab initio, a alegada coação na liberdade de locomoção do Paciente, ante
ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão de segregá-lo, é o caso de se manter a prisão preventiva, ao menos por ora,
neste espaço preliminar.
Pelo exposto, nega-se a concessão de tutela liminar.  Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação no prazo
legal. Após, retornem os autos para relatório e voto.

Nº do processo: 0001103-23.2019.8.03.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL

Impetrante: D. DA C. N.
Advogado(a): DIEGO DA COSTA NUNES - 3012AP
Autoridade Coatora: J. DE D. DA V. DA C. DE T.
Paciente: A. M. DA S. S., J. F. DE S., R. DOS S. F. DE S.
Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO
Acórdão: PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS EVENTUALMENTE FAVORÁVEIS -
INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAMENTO DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1)
Conforme pacífica jurisprudência, eventual existência de condições pessoais favoráveis, isoladamente, não autorizam a concessão da
liberdade provisória, devendo ser mantida a o prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2) Não há
constrangimento ilegal se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi proferida de forma suficientemente
fundamentada, decretada para garantir a ordem pública. 3) Habeas corpus conhecido e denegado.
ACÓRDÃO
A Secção Única do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu da ordem de habeas corpus e, no
mérito, pelo mesmo quorum, a denegou, tudo nos termos do voto proferido pelo Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores: Sueli Pini (Presidente e 1º Vogal), Carlos Tork (2º Vogal),
João Lages (3º Vogal), Rommel Araújo (4º Vogal), Agostino Silvério (Relator).
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Macapá, 08 de Agosto de 2019.

Nº do processo: 0000721-30.2019.8.03.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL

Impetrante: A. P. DA S.
Autoridade Coatora: J. DE D. DA V. DE E. P. DA C. DE M.
Paciente: K. DA C. B.
Advogado(a): ALISSON PIRES DA SILVA - 4051AP
Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO
Acórdão: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PRIVATIVADE
LIBERDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.1) Nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal, a pena restritiva de direitos converte-se em
privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. 2) Entretanto, tal decisão não deve ser
automática, devendo possibilitar ao reeducando o exercício do contraditório e da ampla defesa, com sua oitiva em audiência de
justificação. Precedentes do TJAP. 3) No caso, o paciente sempre compareceu mensalmente à Central de Atendimento aos Apenados
e Processados para justificar suas atividades, como condição à pena alternativa estabelecida, desde o período inicial, não podendo o
não pagamento da prestação pecuniária n data prevista, ser motivo ensejador para a segregação da liberdade, pensar assim é
caminhar em sentido contrário às políticas criminais. 4) Habeas corpus conhecido e ordem concedida.
ACÓRDÃO
A Secção Única do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu da ordem de habeas corpus e, no
mérito, pelo mesmo quorum, concedeu a ordem, tudo nos termos do voto proferido pelo Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores: Sueli Pini (Presidente e 1º Vogal), Carlos Tork (2º Vogal),
João Lages (3º Vogal), Rommel Araújo (4º Vogal), Agostino Silvério (Relator).
Macapá, 08 de Agosto de 2019.

Nº do processo: 0000875-48.2019.8.03.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL

Impetrante: GLEICY DOS ANJOS OLIVEIRA
Advogado(a): GLEICY DOS ANJOS OLIVEIRA - 2781AP
Autoridade Coatora: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ
Paciente: JONAS DE SOUZA GOMES
Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO
Acórdão: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1) Atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem como presente
ao menos um dos pressupostos do art. 312 (garantia da ordem pública), deve ser mantida a custódia preventiva, sendo que a gravidade
concreta da conduta imputada ao paciente torna inadequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 2) Habeas corpus
denegado.

ACÓRDÃO
A Secção Única do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu da ordem de habeas corpus e, no
mérito, pelo mesmo quorum, a denegou, tudo nos termos do voto proferido pelo Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores: Sueli Pini (Presidente e 1º Vogal), Carlos Tork (2º Vogal),
João Lages (3º Vogal), Rommel Araújo (4º Vogal), Agostino Silvério (Relator).
Macapá, 08 de Agosto de 2019.

Nº do processo: 0001129-21.2019.8.03.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL

Impetrante: ALCEU ALENCAR DE SOUZA
Advogado(a): ALCEU ALENCAR DE SOUZA - 1552AAP
Autoridade Coatora: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE OIAPOQUE
Paciente: FRANCISCO ELVES TEIXEIRA DE LIMA
Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO
Acórdão: PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA EI PENAL - CONDIÇÕES
PESSOAIS EVENTUALMENTE FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAMENTO DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1) Conforme pacífica jurisprudência, eventual existência de condições pessoais
favoráveis, isoladamente, não autorizam a concessão da liberdade provisória, devendo ser mantida a o prisão preventiva quando
presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2) Não há constrangimento ilegal se a decisão que converteu o flagrante em prisão
preventiva foi proferida de forma suficientemente fundamentada, decretada para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a
aplicação da lei penal. 3) Habeas corpus conhecido e denegado.
ACÓRDÃO
A Secção Única do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu da ordem de habeas corpus e, no
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mérito, pelo mesmo quorum, a denegou, tudo nos termos do voto proferido pelo Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores: Sueli Pini (Presidente e 1º Vogal), Carlos Tork (2º Vogal),
João Lages (3º Vogal), Rommel Araújo (4º Vogal), Agostino Silvério (Relator).
Macapá, 08 de Agosto de 2019.

Nº do processo: 0003538-04.2018.8.03.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL

Impetrante: ADERNALDO DOS SANTOS JUNIOR
Advogado(a): ADERNALDO DOS SANTOS JUNIOR - 1350AP
Autoridade Coatora: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MAZAGÃO
Paciente: IZAN DE SOUZA GOMES
Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO
DECISÃO MONOCRÁTICA/ TERMINATIVA: Vistos, etc.

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado ADERNALDO DOS SANTOS JÚNIOR em favor do paciente
IZAN DE SOUZA GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mazagão/AP.
Explana que nos autos de comunicação de prisão em flagrante de núemro 0001276-72.2018.8.03.0002, em 16/11/2018 o paciente teve
sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos crimes de receptação (art. 180 do CPB) e falsa identidade (art. 307 do CPB).
Nos autos de número 0001341-67.2018.8.03.0003, apreciando pedido de Revogação da Prisão Preventiva, a segregação cautelar foi
mantida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mazagão, que indeferiu o pedido formulado pela defesa do paciente.
 Na inicial do remédio constitucional, o impetrante alega fundamentação inidônea e genérica para manutenção de sua Prisão
Preventiva, defendendo que os crimes imputados ao paciente não são de natureza grave vez que não são cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa.
Acrescentando ainda que mesmo em caso de condenação possivelmente ao paciente será imputado o regime aberto. Pelo que defende
patente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Ao final, após asseverar não estarem presentes nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia preventiva,
pugnando pela liberdade do paciente em caráter liminar, com expedição do respectivo alvará de soltura. E, no mérito, a concessão
definitiva da ordem.
Acrescento que foi indeferida a liminar requerida por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, o alegado constrangimento ilegal
ao direito de locomoção do paciente (ordem nº 15).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer eletrônico à ordem nº 30, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem de habeas
corpus.
Por fim, houve coleta das informações perante a autoridade nomeada coatora, a qual as prestou à ordem nº 52.

É o relatório. Decido.

Em que pese os argumentos lançados pelo impetrante em sua inicial, após consulta ao Sistema Tucujuris, constatei que no dia
20/08/2019, o processo principal nº 0001379-79.2018.87.03.0003 foi julgado/sentenciado e, por esta razão, perdeu utilidade a ordem
impetrada, ante ao esvaziamento de seu objeto, na esteira de remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se
vê nos julgados colacionados a seguir:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ROUBO QUALIFICADO - EXCESSO DE
PRAZO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PERDA DO OBJETO - ORDEM
PREJUDICADA. 1) Com a superveniência de sentença penal condenatória em desfavor do Paciente, alterou-se o fundamento da
prisão, perdendo o habeas corpus seu objeto, na medida em que tinha como argumento central o excesso de prazo para a realização
do julgamento; 2) Habeas corpus conhecido e julgado prejudicado." (TJAP - HABEAS CORPUS. Processo Nº 0001540-
69.2016.8.03.0000, Relator Desembargador MANOEL BRITO, SECÇÃO ÚNICA, julgado em September 8, 2016). Negritei.

"HABEAS CORPUS - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - WRIT PREJUDICADO. 1) A presente ordem perdeu seu objeto, tendo
em vista que através da sentença o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos em regime inicialmente fechado, sendo que não foi
concedido o direito de recorrer em liberdade. 2) Habeas corpus conhecido e julgado prejudicado." (TJAP - HABEAS CORPUS.
Processo Nº 0000278-84.2016.8.03.0000, Relator Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, SECÇÃO ÚNICA, julgado em 09 de Junho
de 2016). Negritei.

"HABEAS CORPUS - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - EXCESSO DE PRAZO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTES
DO JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA. 1)
Com a superveniência de sentença penal condenatória antes do julgamento do mérito alterou-se o fundamento da prisão do paciente,
perdendo o habeas corpus seu objeto, na medida em que tinha como argumento central o excesso de prazo para conclusão da
instrução criminal. 2) Ordem prejudicada pela perda do objeto." (TJAP - HABEAS CORPUS. Processo Nº 0001343-22.2013.8.03.0000,
Relator Desembargador GILBERTO PINHEIRO, SECÇÃO ÚNICA, julgado em 14 de Novembro de 2013, publicado no DJE Nº 217/2013
em 28 de Novembro de 2013). Negritei.

Com efeito, o presente remédio constitucional está prejudicado, em virtude da realização da sessão de julgamento que, por
consequência, esvaziou o objeto deste writ. Logo, à luz do art. 659 do Código de Processo Penal, deve o presente habeas corpus ser
julgado prejudicado.
Em razão de tal fato, não há que se falar em excesso de prazo, porquanto cessou o alegado constrangimento com a prolação do
provimento jurisdicional.
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Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem impetrada, com fundamento no art. 659 do CPP e do art. 199 do Regimento Interno desta
Corte, determinando o arquivamento dos autos.
Publique-se. Intimem-se.
Arquive-se, oportunamente.

Nº do processo: 0001567-47.2019.8.03.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL

Impetrante: JULIA LORDELO DOS REIS TRAVESSA
Defensor(a): JULIA LORDELO DOS REIS TRAVESSA - 03373772516
Autoridade Coatora: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ
Paciente: RICARDO NASCIMENTO BARROS
Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO
DECISÃO MONOCRÁTICA/ TERMINATIVA:
Vistos, etc.

Trata-se de habeascorpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em favor de RICARDO
NASCIMENTO BARROS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal deMacapá.
Aduziu em síntese, que o paciente no dia 20 de janeiro de 2019, por volta das ooh34min, na área de ponte da baixada Pará, área
periférica do bairro Pacoval, nesta cidade, foi preso em flagrante, por transportar 14 (quatorze) porções de substancias entorpecentes
do tipo cocaína, para comercio, em total desacordo com determinação legal, com a denúncia recebida em 16/05/2019.
Relata que a decisão da autoridade coatora que declinou a realização do interrogatório por videoconferência padece de
fundamentação, assim ofendendo o ao art.185, §2º, do CPP, pois sua fundamentação é inidônea.
Após colacionar jurisprudência favorável às sua tese, pediu a concessão da ordem. (movimento de ordem nº01).
A liminar foi indeferida. (movimento de ordem nº 08).
A douta Procuradoria de Justiça em parecer opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem. (movimento de
ordem nº25).

É o relatório. Decido.

Como relatado, pretende o impetrante que o paciente RICARDO NASCIMENTO BARROS que não seja realizado o interrogatório por
videoconferência, pois a autoridade coatora não teria fundamentado a decisão que a determinou.
Compulsando os autos principais (processo nº 0006561-18.2019.8.03.0001), verifiquei que na ordem nº 64 foi realizado a audiência de
instrução e julgamento no dia 31 de julho de 2019, com o interrogatório do paciente por videoconferência, inclusive, na ordem nº 69 a
autoridade coatora já prolatou sentença condenatória.
Por esta razão, perdeu utilidade a ordem impetrada, ante ao esvaziamento de seu objeto, na esteira de remansosa jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se vê nos julgados colacionados a seguir, senão vejamos:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ROUBO QUALIFICADO - EXCESSO DE
PRAZO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PERDA DO OBJETO - ORDEM
PREJUDICADA. 1) Com a superveniência de sentença penal condenatória em desfavor do Paciente, alterou-se o fundamento da
prisão, perdendo o habeas corpus seu objeto, na medida em que tinha como argumento central o excesso de prazo para a realização
do julgamento; 2) Habeas corpus conhecido e julgado prejudicado." (TJAP - HABEAS CORPUS. Processo Nº 0001540-
69.2016.8.03.0000, Relator Desembargador MANOEL BRITO, SECÇÃO ÚNICA, julgado em September 8, 2016). Negritei.

"HABEAS CORPUS - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - WRIT PREJUDICADO. 1) A presente ordem perdeu seu objeto, tendo
em vista que através da sentença o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos em regime inicialmente fechado, sendo que não foi
concedido o direito de recorrer em liberdade. 2) Habeas corpus conhecido e julgado prejudicado." (TJAP - HABEAS CORPUS.
Processo Nº 0000278-84.2016.8.03.0000, Relator Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, SECÇÃO ÚNICA, julgado em 09 de Junho
de 2016). Negritei.

"HABEAS CORPUS - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - EXCESSO DE PRAZO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTES
DO JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA. 1)
Com a superveniência de sentença penal condenatória antes do julgamento do mérito alterou-se o fundamento da prisão do paciente,
perdendo o habeas corpus seu objeto, na medida em que tinha como argumento central o excesso de prazo para conclusão da
instrução criminal. 2) Ordem prejudicada pela perda do objeto." (TJAP - HABEAS CORPUS. Processo Nº 0001343-22.2013.8.03.0000,
Relator Desembargador GILBERTO PINHEIRO, SECÇÃO ÚNICA, julgado em 14 de Novembro de 2013, publicado no DJE Nº 217/2013
em 28 de Novembro de 2013). Negritei.

Com efeito, o presente remédio constitucional está prejudicado, em virtude da realização da sessão de julgamento que, por
consequência, esvaziou o objeto deste writ. Logo, à luz do art. 659 do Código de Processo Penal, deve o presente habeas corpusser
julgado prejudicado.
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem impetrada, com fundamento no art. 659 do CPP e do art. 199 do Regimento Interno desta
Corte, determinando o arquivamento dos autos.
Publique-se. Intimem-se.
Arquive-se, oportunamente.
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