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efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período 
trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao pagamento e levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço FGTS. 3. Os juros de mora são devidos a partir da citação válida, com a aplicação das taxas da caderneta de poupança, já 
a correção monetária é devida desde quando deveria ser adimplida, aplicando-se a taxa IPCA. EMENTA(2): PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO 
CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICO TEMPORÁRIO. DISPENSA DURANTE ESTADO GRAVÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. 
ART. 10, II, b ADCT. ESTABILIDADE GRAVÍDICA. CONVENÇÃO N. 103 DA OIT. SALÁRIO MATERNIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. In casu, a Autora, servidora temporária, foi dispensada do serviço público, grávida, e defende 
possuir direito líquido e certo à estabilidade provisória conferida pelo art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias - ADCT, e à respectiva licença-maternidade remunerada, conforme o art. 7.º, inciso XVIII, da Constituição Federal. 2. Entretanto, 
não sendo possível a reintegração, tão somente, é possível o pagamento de indenização substitutiva, a partir do dia da dispensa, do tempo 
da estabilidade provisória e da licença-maternidade, correspondente aos valores que receberia, caso não houvesse sido dispensada, até 05 
(cinco) meses após o parto, nos termos do art. 7.º, inciso XVIII, da Constituição Federal e art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0235179-98.2015.8.04.0001, 
de Manaus (AM), em que são partes as acima indicadas, ACORDAM, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 
Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por unanimidade de votos, e em parcial dissonância com o 
parecer ministerial, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.”. 

Processo: 0239520-65.2018.8.04.0001 - Apelação Cível,  3ª Vara de Família
Apelante: T. dos S. M.. 
Defensora: Lorena Torres do Rosário (OAB: 8008/AM). 
Apelada: D. S. de O.. 
Defensor P: Wilson Oliveira Melo Júnior (OAB: 3220/AM). 
Defensora: Kanthya Pinheiro de Miranda (OAB: 18032/BA). 
ProcuradorMP: M. P. do E. do A.. 
ProcuradoraMP: K. F. L.. 

Relator:  Joana dos Santos Meirelles. Revisor:  Revisor do processo Não informado
EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. MINORAÇÃO. 

DESCABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E  NÃO PROVIDO.1.Cediço que o critério para 
fi xação do quantum alimentício é a conjugação proporcional dos elementos possibilidade econômica do alimentante e necessidade do 
alimentado, nos termos do § 1º , do art. 1.694 , do Código Civil;2. Constatado nos autos que o valor arbitrado judicialmente a título de 
alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por 
incabível a minoração do quantum fi xado..  DECISÃO: “ EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA 
PENSÃO ALIMENTÍCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO. 1.Cediço que o critério para fi xação do quantum alimentício é a conjugação proporcional dos elementos possibilidade econômica 
do alimentante e necessidade do alimentado, nos termos do § 1º , do art. 1.694 , do Código Civil; 2. Constatado nos autos que o valor 
arbitrado judicialmente a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade 
do alimentante, tem-se por incabível a minoração do quantum fi xado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
Cível nº 0239520-65.2018.8.04.0001, de Manaus (AM), em que são partes as acima indicadas, ACORDAM, os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores que compõem Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por _________________ 
de votos, e em consonância com o parecer ministerial, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.”. 

Processo: 0602616-15.2017.8.04.0001 - Apelação Cível,  3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho
Apelante: George Santos de Abreu. 
Advogado: Eulides Costa da Silva (OAB: 2745/AM). 
Advogada: Ingrid Fernandes Granja (OAB: 7919/AM). 
Apelante: Gabriel dos Santos Nascimento. 
Advogado: Eulides Costa da Silva (OAB: 2745/AM). 
Advogada: Ingrid Fernandes Granja (OAB: 7919/AM). 
Apelado: Lojas Americanas S/A. 
Advogado: Thiago Mahfuz Vezzi (OAB: 1282A/AM). 
ProcuradoraMP: Karla Fregapani Leite. 
MPAM: Ministério Público do Estado do Amazonas. 

Relator:  Joana dos Santos Meirelles. Revisor:  Revisor do processo Não informado
EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FURTO. 

LOJAS AMERICANAS. DANO MORAL. CONFIGURADO. EXPOSIÇÃO DE MENOS NA SAÍDA DO SHOPPING MILLENIUM. 
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.1. A parte Apelada se limitou a aduzir a inocorrência de prova da existência do 
fato, mas não apresenta a comprovação de que não agiu em desacordo com os preceitos legais, ou seja, não trouxe aos autos fato 
modifi cativo, extintivo ou impeditivo do direito da Apelada, nos moldes do art. 373 do CPC, supracitado. Na contramão, os Apelantes, 
menores, juntaram áudios das conversas ocorridas na adminstração do shopping center, logo após o ocorrido, onde resta claro todo 
o nervosimo a que foram expostos, bem como os esclarecimentos feito pela gerente da loja, que aduziu que o segurança estava em 
período de treinamento, não sabendo conduzir de forma adequada a situação.2. Danos morais confi gurados..  DECISÃO: “ EMENTA: 
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FURTO. LOJAS AMERICANAS. 
DANO MORAL. CONFIGURADO. EXPOSIÇÃO DE MENOS NA SAÍDA DO SHOPPING MILLENIUM. SENTENÇA REFORMADA. 
RECURSO PROVIDO. 1. A parte Apelada se limitou a aduzir a inocorrência de prova da existência do fato, mas não apresenta a 
comprovação de que não agiu em desacordo com os preceitos legais, ou seja, não trouxe aos autos fato modifi cativo, extintivo ou 
impeditivo do direito da Apelada, nos moldes do art. 373 do CPC, supracitado. Na contramão, os Apelantes, menores, juntaram áudios 
das conversas ocorridas na adminstração do shopping center, logo após o ocorrido, onde resta claro todo o nervosimo a que foram 
expostos, bem como os esclarecimentos feito pela gerente da loja, que aduziu que o segurança estava em período de treinamento, 
não sabendo conduzir de forma adequada a situação. 2. Danos morais confi gurados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes 
autos de Apelação Cível nº 0602616-15.2017.8.04.0001, de Manaus (AM), em que são partes as acima indicadas, ACORDAM, os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõe o Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas, por _________________ de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.”. 
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