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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO 1 

ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2020 – BIÊNIO DE 2019-2021. 2 

 3 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, na sala virtual 4 
google.meet, às quinze horas e doze minutos, teve início a Oitava Reunião Ordinária do 5 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, realizada por videoconferência, 6 
presidida pelo Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que cumprimentou os 7 
Conselheiros e os demais presentes. Em seguida, passou a palavra a secretária Lusiane 8 
Oliveira Flexa que apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: número onze 9 
de dois mil e vinte, o qual convoca os membros do Conselho Estadual de Previdência do 10 
Estado do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente Administrativo, Procurador Jurídico, 11 
Ouvidora e Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se presentes na referida 12 
Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE QUORUM: SUELEM AMORAS 13 
TÁVORA FURTADO, ausente, representada pelo seu suplente JOSÉ MARLUCIO 14 
ALCÂNTARA DE ALMEIDA, presente, CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; 15 
MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, presente; 16 
JORYOSVALDO QUEIROZ OEIRAS, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, 17 
presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, presente; MAURO FERNANDO 18 
PARENTE DE OLIVEIRA, presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; 19 
HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; MICHERLON MENDONÇA DOS 20 
SANTOS, presente; JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; LINDOVAL 21 
QUEIROZ ALCÂNTARA, presente; PAULO DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM 22 
TAVARES DA SILVA, ausente, representado pelo seu suplente IDELMIR TORRES DA 23 
SILVA,  presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: A Conselheira Suelem 24 
Amoras Távora Furtado e o Conselheiro William Tavares da Silva, justificaram suas 25 
ausências, abonando-se a falta à reunião marcada para hoje. ITEM - 4 - APRECIAÇÃO 26 
E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO 27 
DIA 29/05/2020: O Presidente colocou em discussão a aprovação da ata da 5ª Reunião 28 
Ordinária de 2020, certificando-se com os Conselheiros se todas as correções e inclusões 29 
foram realizadas a contento. A Secretária do CEP, informou ao Presidente que o 30 
Conselheiro Edílson Marques apresentou correções e acréscimos, que já se encontram 31 
na ata apresentada aos demais Conselheiros. Nada mais havendo, prosseguiu colocando 32 
em votação (registrado em vídeo e áudio). DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, 33 
a Ata da 5ª Reunião Ordinária, realizada em 29/05/2020. ITEM - 5 - APRECIAÇÃO E 34 
DELIBERAÇÃO DA ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 35 
19/06/2020: O Presidente Rubens Belnimeque, a pedido da Secretária Ad hoc Luana 36 
Picanço, que secretariou o CEP na 6ª Reunião Ordinária, retirou o ITEM de pauta, e será 37 
apresentado na próxima reunião. ITEM - 6 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA 38 
DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 27/07/2020: O 39 
Presidente colocou em discussão a aprovação da ata da 1ª Reunião Extraordinária de 40 
2020, certificando-se com os Conselheiros se todas as correções e inclusões foram 41 
realizadas a contento. A Secretária do CEP, informou que não houve apresentação de 42 
correções ou alterações por parte dos Conselheiros. Nada mais havendo, prosseguiu 43 
colocando em votação (registrado em vídeo e áudio). DELIBERAÇÃO: Aprovada, à 44 
unanimidade, a Ata da 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 27/07/2020. ITEM - 7 45 
- VOTAÇÃO - PROCESSO Nº 2019.147.902395PA - RECURSO ADMINISTRATIVO 46 
CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, 47 
EM FAVOR DE MANOEL DARCIMAR GONÇALVES BARBOSA- PEDIDO DE VISTAS 48 
DO CONSELHEIRO HORÁCIO BEZERRA COUTINHO: O Presidente Rubens 49 
Belnimeque, passou a palavra ao Conselheiro Horácio Luís Bezerra Coutinho, o qual 50 
cumprimentou a todos os presentes, e passou a apresentação de seu voto. 51 
Primeiramente o Conselheiro Horácio Luís, apresentou um breve histórico do processo, 52 
e pediu vênia para utilização de parte do relatório do nobre Conselheiro Carlos Luiz 53 
Pereira Marques, com ligeiras adaptações, acrescido dos fatos subsequentes. “Trata-se 54 
de Recurso Administrativo impetrado por Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, em razão 55 
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da homologação do Parecer Jurídico n° 442/2019, que opinou pelo indeferimento do 56 
pedido de concessão de pensão por morte em decorrência do falecimento da ex-servidora 57 
DENIA MARIA FORTUNATO  BARBOSA. Para melhor compreensão da questão, 58 
destaco os principais fatos constante no Parecer n° 422/2019-PROJUR/AMPREV e nos 59 
documentos constantes dos autos do Processo nº 2019.07.0952P, em que constatei: 1. 60 
Que a configuração da perda da qualidade de dependente, foi provocada por uma 61 
denúncia anônima, recebida e registrada pela Divisão de Cadastro de 62 
Benefícios/AMPREV, registrada no item 8, da sua Análise de Instrução Processual de 63 
Pensão, “8. Observação - no decorrer do processo houve uma denúncia anônima dizendo 64 
que o Senhor Manoel Darcimar Gonçalves, não estaria junto com a ex - servidora Dênia 65 
Maria Fortunato Barbosa há anos que a mesmo já havia formado outra família e moraria 66 
com a atual companheira de nome Jaciara Moura. Para sanar as dúvidas o processo foi 67 
encaminhado para a investigação social. 2. Que nos dias 25.05.2019 e 27.05.2019, foram 68 
realizadas visitas domiciliar no endereço localizado a Avenida Cora de Carvalho, tendo 69 
sido apurado que: “(...) não encontramos ninguém na residência de forma que não foi 70 
possível obter mais informações referentes ao vinculo do requerente e a ex - servidora 71 
no período do óbito. Pois houve denúncia anônima de que o requerente diante do exposto 72 
não foi possível comprovação da relação entre o requerente e a ex- segurada no período 73 
do óbito. Portanto devolve-se o respectivo processo para que seja apreciado e analisado. 74 
”  3. Que foi juntado aos autos do processo print da foto da capa do perfil do facebook da 75 
Senhora Jaciara Moura, datada de 23.05.2019 que, segundo a denúncia, retrata o novo 76 
núcleo familiar do requerente; Petição - Reclamarão Cível datada 15 de maio de 2014, 77 
onde o requerente, ao se qualificar, declara ser “brasileiro, casado, advogado OAB/AP, 78 
CI, CPF, residente e domiciliado a Rua Pe. Vitório Galianne, bairro Nova Brasília; Ficha 79 
do Servidor - AMPREV de Jaciara da Silva Moura onde consta como sendo seu, o 80 
endereço do domicilio localizado na Rua Padre Vitório Galianne, bairro Nova Brasília, 81 
Santana e Certidão de Nascimento do menor, filho de Manoel Darcimar Gonçalves 82 
Barbosa e Jaciara da Silva Moura. 4. Que diante das evidências, a Assistente Social 83 
realizou visita domiciliar no endereço situado na Rua Padre Vitório Galianne, bairro Nova 84 
Brasília, e apurou que "no momento da visita o requerente não se encontrava na 85 
residência, e conversando com vizinho que mora em frente à casa do interessado, o qual 86 
informou que o Sr. Darcimar e a esposa trabalham no Fórum de Santana e só retornariam 87 
para casa no período da tarde, relatando, ainda, que resides na casa o requerente, a 88 
esposa e o filho do casal e que pode se detectar, pelas informações coletadas, que o 89 
requerente é separado de fato da ex - segurada Dênia Maria Fortunato Barbosa. Na 90 
oportunidade, foi realizada a juntada da Certidão de Nascimento do filho do requerente 91 
com a Senhora Jaciara da Silva Moura, tendo ocorrido seu natalício em 01.12.2007”. 5. 92 
Que a Auditoria Interna da AMPREV se manifestou nos seguintes termos: “Apesar de 93 
constar Certidão de Casamento, e ainda, Certidão de Óbito, na qual o requerente foi 94 
declarante, constam no Laudo Social - Visita Domiciliar, relatando denúncia anônima de 95 
que o requerente vive maritalmente com Jaciara Moura, encaminhamos o presente 96 
processo para manifestação jurídica”. 6. Que diante dos fatos e a luz da Lei Estadual nº 97 
0915/2005, a Procuradoria Jurídica da AMPREV opinou “pelo indeferimento do pedido do 98 
interessado, pela comprovação da separação de fato do requerente e da instituidora da 99 
pensão por morte a época do óbito, bem como a ausência de comprovação da 100 
dependência econômica, não sendo, por estes motivos, atendidos os requisitos legais 101 
para a concessão do benefício”. 7. Que o Parecer Jurídico n° 442/2019-102 
PROJUR/AMPREV foi homologado no dia 30.06.2019, pelo Procurador Jurídico da 103 
AMPREV Dr. Weber Mendes Fernandes e, no dia 05.08.2019 também foi homologado 104 
pelo Diretor-Presidente da AMPREV Sr. Rubens Belnimeque de Souza. 8. Que no dia 105 
14.08.2019, na presença da Chefa da Divisão de Benefícios e Fiscalização Senhora 106 
Narleia Wanderley Salomão, o requerente Sr. Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa 107 
firmou o Termo de Ciência de Processo, declarando estar ciente e ter conhecimento do 108 
indeferimento do pedido de concessão de pensão por morte, objeto do Processo n° 109 
2019.07.0952P. Para enfrentar a decisão administrativa em questão, o Sr. Manoel 110 
Darcimar Gonçalves Barbosa se qualificou como “viúvo e dependente econômico da 111 
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instituidora” e protocolou no dia 23.09.2019, Requerimento para fins diversos, instruído 112 
com Recurso Administrativo contendo argumentações e cópia de documentos, onde ao 113 
final, solicita o acolhimento do recurso, com pretensão inicial de reconsideração e 114 
posterior reforma da decisão administrativa e deferimento do pleito de concessão de 115 
pensão por morte em favor do requerente." Em voto como Relator do Recurso 116 
Administrativo, o Nobre Conselheiro Carlos Luiz Pereira Marques, votou pelo 117 
conhecimento do recurso administrativo para no mérito negar-lhe provimento, uma vez 118 
que o recorrente não fazia jus ao benefício da pensão por morte, sob o fundamento de 119 
que atualmente a concessão do benefício depende dentre outras coisas, da comprovação 120 
da dependência econômica entre o cônjuge separado de fato e o falecido servidor, que 121 
precisa estar devidamente comprovada, o que se faz, demonstrando com a percepção 122 
dos alimentos, fato que não foi comprovado pelo requerente, conforme previsto na Lei n° 123 
0915/2005. Em face do voto do Conselheiro Carlos Luiz Pereira Marques, o nobre 124 
Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara pediu vista dos autos e apresentou 125 
posteriormente voto-vista, divergindo do voto do Conselheiro Relator, questionando a 126 
situação da denúncia anônima mencionada nos autos, fez ainda considerações sobre a 127 
denúncia anônima mencionada nos autos e sobre a homologação do parecer jurídico pelo 128 
Diretor-Presidente da AMPREV, bem como dando provimento ao Recurso Administrativo 129 
impetrado por Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, reconhecendo a pensão por 130 
dependência econômica presumida, de modo que este passasse a receber o benefício 131 
da pensão por morte de sua falecida esposa Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa, 132 
ocorrido em 16/04/2019, sob o fundamento de que o recorrente fazia jus ao benefício da 133 
pensão por morte em decorrência do falecimento de sua esposa Dênia Maria Fortunato 134 
Barbosa, tendo em vista que o recorrente era casado de direito com a falecida e que 135 
sempre manteve convivência conjugal com sua falecida esposa deste o matrimonio até o 136 
derradeiro dia da passagem de sua páscoa, sem nenhuma ruptura, nos termos do inciso 137 
I c/c o § 5°, primeira parte, do artigo 10 da Lei nº 0915/2005. Pedi vista dos autos para 138 
análise dos autos. Na qualidade de Conselheiro do CEP juntei documentação aos autos 139 
para melhor elucidação dos fatos. E o resumo apertado dos autos. Fundamentação: 140 
Inicialmente, adianto, desde logo, que o recurso administrativo não merece provimento, 141 
pelas razões já expostas pelo Conselheiro Relator Carlos Luiz Pereira Marques, as quais 142 
acresço outras considerações e documentos comprobatórios no sentido de que o 143 
recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa não faz jus ao benefício de pensão por 144 
morte em decorrência do falecimento de sua esposa Dênia Maria Fortunato Barbosa, de 145 
quem estava separado de fato desde o longínquo ano de 2006, bem como vivendo em 146 
união estável com a Senhora Jaciara da Silva Moura há mais de uma década. Mais uma 147 
vez peço permissão para utilização de parte da fundamentação do nobre Conselheiro 148 
Carlos Luiz Pereira Marques, com ligeiras adaptações, acrescido de considerações 149 
pessoais. O recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa interpôs recurso 150 
administrativo, sustentando em sua defesa que desde o momento da celebração do seu 151 
casamento, ocorrida em 08/10/1977, feito sob o regime de comunhão universal de bens, 152 
foram mantidas todas as obrigações conjugais, permanecendo intocável a coabitação e 153 
os deveres matrimoniais sob o mesmo teto; que já foi reconhecida a sua condição de 154 
viúvo, quando da abertura do inventário, onde o mesmo foi nomeado inventariante para 155 
proceder ao inventário e sucessão do espolio de Dênia Maria Fortunato Barbosa; que os 156 
comprovantes anexados ao processo demonstram que ele possui o mesmo endereço da 157 
instituidora; que o fato de ter tido um filho fora da relação  conjugal,  não  significa  a  158 
ocorrência  da  separação  de  fato,  pois,  o seu casamento e a coabitação permanecem 159 
inalteradas; que a instituidora não alterou sua condição de casada em nenhuma das suas 160 
declarações e documentos pessoais; que não houve separação e nem divórcio, e que 161 
sempre que solicitada a instituidora declarava seu estado de casada. Alega também que 162 
dado ao amor e o estado de saúde da instituidora, sempre esteve assistindo a esposa, 163 
acompanhando-a nas consultas médicas, exames, obrigações bancárias, obrigações 164 
sociais como festas, aniversários, visitas, bem como, nos eventos e obrigações religiosas, 165 
cultos, cerimônias da igreja e etc., fatos que segundo ele, caracterizam e comprovam a 166 
convivência marital do casal. Para fins de comprovação destas alegações, o recorrente 167 
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apresenta copias: da Certidão de Casamento; da Conta de Energia emitida em nome de 168 
Dênia Maria Fortunato Barbosa; da Conta de Internet - Você Telecom emitida em nome 169 
de Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa; da Certidão emitida pela OAB/AP; do Termo de 170 
Confissão de Dívida com o Hospital São Camilo, onde o requerente declara residir no 171 
mesmo endereço da instituidora; da cópia da página de Qualificação Civil da CTPS da 172 
esposa e da Escritura de Declaração / Prova de Vida onde a Senhora Dênia declara ser 173 
casada. O recorrente apresentou três Termos de Declaração de Testemunhas, onde no 174 
primeiro, a Senhora Vera Lúcia Ferreira Picanço, declara entre outras coisas que 175 
“trabalhou para a Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa no período de outubro de 2018 176 
até a data do seu falecimento e que tem conhecimento que a Senhora Dênia sempre foi 177 
casada com a Sr. Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa”; no segundo Termo o Pastor Sr. 178 
Carlos Alberto de Souza Santa Brígida, declara, sob as penas da Lei que “conheceu a 179 
Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa, já falecida em 16 de abril de 2019 e que têm 180 
conhecimento que a Senhora Dênia sempre foi casada com a Sr. Manoel Darcimar 181 
Gonçalves Barbosa”; e no terceiro Termo o casal Fábio Barroso da Silva e Emanuela 182 
Fortunato Barbosa, na condição de filha e genro do requerente, declara “que conviveram 183 
com a Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa, falecida em 16.04.2019, que hoje 184 
residem no imóvel que pertenceu a de cujus e que têm conhecimento que a Senhora 185 
Dênia sempre foi casada com o Sr. Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa”. Aduz o 186 
recorrente que as “As declarações acima, e as demais declarações da mesma 187 
testemunha ocular, não deixam dúvidas acerca da relação conjugal e do convívio marital, 188 
demonstrando que não houve quebra da relação, pois a coabitação foi mantida intacta. 189 
Alega também o recorrente que, as provas materiais demonstram que a instituidora 190 
realizava empréstimos e transações bancárias, colocando como seu beneficiário o seu 191 
cônjuge, fato que segundo ele demonstra a relação conjugal intacta e sem alteração, sob 192 
o mesmo teto e a confiança e boa fé e para tanto, anexou cópia do Contrato de 193 
Renovação de Consignação do Banco do Brasil e Certificado de Seguro Banco do Brasil 194 
onde indica como beneficiário da apólice seu cônjuge e os filhos do casal. Informa o 195 
recorrente que “é o único responsável pelas dívidas hospitalares da instituidora, pois, 196 
dada a eminência de ação judicial pelo Hospital São Camilo, como viúvo e pelo amor do 197 
nome de sua esposa, tem que honrar com a obrigação de pagar a dívida no valor de R$ 198 
193.217,19 (cento e noventa e três mil, duzentos e dezessete reais e dezenove centavos) 199 
a serem pagos em 193 parcelas, conforme Termo de Confissão de Dívida Anexa”, a que 200 
segundo ele, demonstra que nunca houve quebra de relação de fato e nem jurídica - 201 
Termo de Confissão de Dívida firmado com o Hospital São Camilo, onde o requerente é 202 
citado como devedor e Recibo de Pagamento da Funerária emitidos em seu nome. O 203 
recorrente pede a nulidade dos Laudos Sociais da visita técnica realizada no endereço 204 
da Avenida Cora de Carvalho, bairro Santa Rita, Macapá/AP, sob a alegação de “ser este 205 
o seu endereço e domicilio, mas que estranhamente não fizeram nenhuma indagação aos 206 
vizinhos, muito menos, dizem qual é o horário das referidas visitas, citando apenas dias 207 
sem especificar os horários das referidas visitas, deixando uma sombra enorme de 208 
dúvidas acerca do Laudo de Visita Social, pois, se tivessem colhido informações da 209 
vizinhança teriam a certeza da morada do requerente no referido endereço”. Com relação 210 
a visita em Santana realizada no dia 14.06.2019, no endereço da Padre Vitório Galianne, 211 
o interessado requer a nulidade sob a alegação de que “os mesmos também não tinha 212 
ninguém na casa, mas, foram na vizinhança, estranhamente, não encontraram o 213 
requerente, mas, foram na vizinhança. Assim corroborando está a tese da nulidade e 214 
fragilidade do pleito do requerente”. Pleiteia o requerente, a impugnação da foto retirada 215 
do perfil da rede social da Senhora Jaciara   Moura, datada de 10.09.2019 alegando ser 216 
esta “uma foto isolada e única entre o filho do requerente e sua genitora não tendo o 217 
condão de isoladamente e dissociado dos demais elementos de prova dos autos, não tem 218 
o condão de retirar o direito do requerente ao reconhecimento do seu direito de 219 
beneficiário, pois, os demais elementos de prova dos autos corroboram a tese do 220 
requerente”. Alega o recorrente que “dentro das provas carreadas para os autos supra, 221 
houve declaração equivocada e que não condiz com a verdade, pois, o requerente fez tal 222 
petição com esse endereço dada a necessidade de promover ação judicial em Santana, 223 
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mas, pelas declarações de testemunhas, além do que, as provas materiais e as demais 224 
provas juntadas com o Recurso dão por certo o seu endereço e domicilio na Av. Cora de 225 
Carvalho, Santa Rita, Macapá - AP, bem como, as petições e processos juntados com a 226 
presente demanda”. O requerente argumenta que “o convívio marital nunca foi rompido, 227 
as provas carreadas aos autos supram demonstram que houve de maneira continua e 228 
duradoura relação marital sob o mesmo teto, conforme se vê das provas carreadas e dos 229 
depoimentos de testemunhas oculares, que viviam no meio social e familiar do requerente 230 
e da instituidora”. O requerente argumenta que “a dependência econômica é absoluta e 231 
não relativa, pois o requerente nunca teve sua relação conjugal rompida, destoando as 232 
provas da alegação posta no Laudo Social, que não abriu contraditório, não possibilitou 233 
coleta de informações do Requerente e feriu o devido processo legal e o contraditório, 234 
tornando nulo referido laudo desprovido de contraditório, dado que o Requerente não 235 
pode fornecer informações e provas, assistente técnico, dia e hora da perícia. ” O 236 
recorrente argumenta que “consta nos autos supra, consulta de dependentes e ficha do 237 
segurado. Declara e ratifica que o Requerente é o único dependente da instituidora, por 238 
relatório de comprovação da condição dos dependentes. ” O recorrente argumenta que 239 
“referido documento declarara no item relação de dependentes, como seu único 240 
dependente o seu filho. Ao analisar os autos, verifiquei que o senhor Manoel Darcimar 241 
Gonçalves Barbosa, embora continue mantendo a condição de cônjuge da ex- segurada, 242 
conforme certidão de casamento acostada nos autos e alegando que ’(...) nunca houve 243 
separação ou divórcio, a mesma jamais fez qualquer alteração ou averbação de 244 
documentos para demonstrar a quebra de relação (...)” este não logrou êxito em 245 
comprovar que convivia maritalmente com a de cujus pois, os argumentos do Recurso 246 
Administrativo e os documentos apresentados não são suficientes para enfrentar a 247 
denúncia de que este já estaria separado de fato de Dênia Maria Fortunato Barbosa, fato 248 
atestado pelo Laudo Social de visita domiciliar e pelo parecer da Auditoria Interna da 249 
AMPREV. Com relação aos Termos de Declaração de Vera Lúcia Ferreira Picanço, 250 
Carlos Alberto de Souza Santa Brígida, Fábio Barroso da Silva e Emanuela Fortunato 251 
Barbosa, em que estes declaram que o requerente “convivia maritalmente com a esposa, 252 
cuidando da residência, ajudando a suprir a residência, zelando com limpeza e reparos 253 
necessários (...); que dava assistência a esposa junto a hospitais (...) que participava de 254 
programações como aniversario de familiares, natal e ano novo (...)”, entre outros, 255 
destaco que de acordo com a lei, as declarações constantes de documento assinado 256 
presume-se verdadeira em relação aos signatários, não eximindo o interessado em sua 257 
veracidade, do ônus de prova-las. Neste caso, as declarações apresentadas são 258 
contestadas pelos documentos e fatos acima relatados, visto que nenhuma prova foi 259 
apresentada para comprovar a veracidade das declarações prestadas. Quanto aos 260 
documentos - faturas de serviços de internet, telefonia e Certidão da OAB - onde consta 261 
o mesmo endereço da de cujus como sendo também do requerente, em que pese tais 262 
documentos possam ser considerados indícios materiais de convivência marital entre o 263 
requerente e a de cujus - já que indicam a provável coabitação e publicidade do vínculo 264 
marital -, eles não comprovam, por si só, tal convivência, razão pela qual 265 
desconsideramos esta argumentação. Por fim, considerando que espólio significa 266 
patrimônio, isto é, todos os bens, direitos e obrigações deixadas por alguém que veio a 267 
falecer e que este, responde por todas as dívidas do falecido e até por alguma 268 
condenação anterior a sua morte, ou por qualquer ação, que seja de sua responsabilidade 269 
civil e, considerando também, que o inventariante do espólio tem entre outras, a 270 
responsabilidade de pagar as dívidas do espólio, conclui que o fato do requerente ter 271 
firmado o termo de confissão da dívida referente a conta hospitalar decorrente do 272 
atendimento da paciente Dênia Maria Fortunato Barbosa, onde consta entre outros, o 273 
compromisso de “usar todo e qualquer benefício econômico advindo do resultado dos 274 
Processos em trâmite na 2ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá e Processo em 275 
trâmite na Secretaria Especial de Precatórios do TJAP, para abater o saldo devedor 276 
objeto do presente Termo de Confissão de Dívida” -, se deu única e exclusivamente por 277 
conta das suas obrigações de inventariante do espólio. O pedido de nulidade dos Laudos 278 
Social sob a alegação “de ausência do devido processo legal e do contraditório, a parte 279 
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não foi ouvida, não pode formular quesitos, não foi intimada para dia e hora da colheita 280 
de provas (...)” apresentada pelo requerente não se sustenta pelo fato de que é de 281 
responsabilidade do profissional da Assistência Social avaliar a necessidade da 282 
notificação ou não do prévio agendamento da visita domiciliar. No caso em questão, a 283 
notificação ou prévio agendamento poderia interferir no resultado da diligência, visto que 284 
a visita domiciliar tem por objetivo apurar se a realidade dos fatos tal como ela se 285 
apresenta está em conformidade com os fatos relatados pelo interessado, razão pela qual 286 
o argumento do requerente não justifica o pedido feito. A foto que retrata uma estrutura 287 
familiar, publicada no perfil da rede social da Senhora Jaciara Moura, combinada com um 288 
registro espontâneo, feito em petição endereçada a um membro do Poder Judiciário, onde 289 
o requerente declara ser residente e domiciliado no mesmo endereço que, segundo a 290 
denúncia recebida é o endereço onde o mesmo construiu uma nova estrutura familiar, 291 
fato confirmado pelo depoimento dos vizinhos, registrados no Laudo Social é 292 
seguramente prova cabal do rompimento da convivência marital do requerente com a de 293 
cujus, razão pela qual não cabe sua anulação. Até pouco tempo atrás, a legislação 294 
previdenciária só considerava como beneficiário da pensão por morte o cônjuge separado 295 
judicialmente ou o divorciado que estivesse, na data do óbito, percebendo alimentos. A 296 
norma em vigor, nada falava sobre o cônjuge separado de fato, ou seja, aquele que já 297 
não mais convivia com o servidor, mas ainda se mantinha com ele casado - separação 298 
de fato e não de direito - abrindo a lacuna para que o cônjuge separado de fato, sendo 299 
comum que o cônjuge separado de fato há anos ou mesmo há décadas, 300 
oportunisticamente, se habilitasse na pensão por morte, mesmo que não percebesse 301 
alimentos, haja vista que a sociedade conjugal ainda não havia terminado. No Amapá 302 
esta questão foi enfrentada através da edição da Lei nº 0915/2005, que dispõe sobre o 303 
regime de Previdência Social do Estado do Amapá e sobre a entidade previdenciária, que 304 
tem no seu bojo a seguinte redação: Art.26 A pensão por morte será devida ao conjunto 305 
dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito 306 
ou da decisão judicial no caso de morte presumida, comprovada a permanente 307 
dependência econômica financeira, quando exigida. (...) §4°. Desde que recebam pensão 308 
de alimentos, concorrerão em igualdade de condições com os dependentes referidos 309 
nesta Lei: I - o cônjuge separado judicialmente ou de fato. Atualmente, a concessão do 310 
benefício depende entre outras coisas, da comprovação da dependência econômica entre 311 
o cônjuge separado de fato e o falecido servidor, que precisa estar devidamente 312 
comprovada, o que se faz, demonstrando a percepção dos alimentos, fato não foi 313 
comprovado pelo requerente, conforme previsto na Lei. Após apresentar pedido de vista, 314 
o nobre Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara, divergiu do Voto do Conselheiro Carlos 315 
Luiz Pereira Marques, dando provimento ao recurso do Recorrente Manoel Darcimar 316 
Gonçalves Barbosa por entender que restou demonstrado nos autos que o Recorrente 317 
era casado de direito com a falecida Dênia Maria Fortunato Barbosa, consoante certidão 318 
de casamento acostada aos autos, além de que sempre viveu em coabitação, no mesmo 319 
teto, desde o matrimonio até o falecimento de seu cônjuge, razão pela qual preenchia 320 
todos os requisitos para o recebimento do benefício da pensão por morte, eis que a 321 
dependência econômica é presumida entre cônjuges. No seu voto o Conselheiro Lindoval 322 
fez ainda considerações sobre a denúncia anônima mencionada nos autos, bem como 323 
sobre a homologação do parecer jurídico pelo Diretor-Presidente da AMPREV. “A fim de 324 
esclarecer de vez os fatos para que não ocorra nenhuma dúvida no julgamento pelos 325 
Conselheiros do Conselho Estadual de Previdência do Amapá - CEP, considerando-se 326 
ainda o compromisso desse Conselheiro em zelar pela proteção do Fundo Previdenciário 327 
da AMPREV, fiz algumas diligências que achei necessárias para confirmação do meu 328 
pensamento prévio, assim como também o fez o Conselheiro do voto- vista. ” 329 
Basicamente esse processo cinge-se a saber se o recorrente era ou não separado de 330 
fato da falecida Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa e posteriormente se dependia 331 
economicamente desta, eis que se constatado que a recorrente continuava casado de 332 
fato (pois era casado de direito), bem como que dependia economicamente da falecida, 333 
faria jus ao benefício da pensão por morte. Todavia, a prova constante dos autos já 334 
demonstrava de forma bem convincente que o réu não se encontrava mais vivendo como 335 
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se casado fosse com a falecida Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa, mas sim que 336 
vivia em união estável há vários anos com a Senhora Jaciara Da Silva Moura. Como o 337 
recorrente apresentou em grau de recurso administrativo, declarações de testemunhas 338 
que diziam que o réu sempre viveu em coabitação com a falecida, desde o matrimonio 339 
até o falecimento, solicitei, na qualidade de Conselheiro do CEP, documentações junto a 340 
Instituições Públicas, as quais foram devidamente autorizadas pelas autoridades 341 
públicas, bem como obtive diretamente documentações através das Fontes Abertas 342 
(facebook, internet, etc., provas estas consideradas legais, haja vista que quem publica 343 
comentários ou imagem nessas mídias sociais está abrindo mão de sua privacidade, 344 
razão pela qual não há nenhuma ofensa à intimidade ou honra de alguma pessoa com a 345 
exposição de tais imagens/comentários), de modo a aclarar  a questão e decidir com 346 
plena convicção, sem fazer nenhuma injustiça a quem quer que seja. E aí obtivemos as 347 
seguintes documentações/provas para corroborar ainda mais o pensamento prévio de 348 
indeferimento do pedido de benefício de pensão por morte feito pelo recorrente, em 349 
consonância com o entendimento anterior da AMPREV e do Conselheiro Relator Carlos 350 
Luiz Pereira Marques: 01- imagens fotográficas obtidas na fonte aberta facebook, 351 
disponibilizadas no facebook da Senhora Jaciara da Silva Moura, companheira do 352 
recorrente. 02  - documento comprovando endereço da Senhora Jaciara da Silva Moura, 353 
na Rua Padre Vitório Galianne, bairro Nova Brasília em Santana/AP, junto ao Ministério 354 
Público do Estado do Amapá (documentação obtida via solicitação ao MPAP); 03 - 355 
documentos administrativos obtidos no TJAP, devidamente autorizados pela Presidência 356 
do TJAP; 04 - cópia integral da ação judicial, devidamente autorizada pelo Juízo da 1ª 357 
Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Macapá; 05 - documentos, disponibilizados no 358 
sistema Tucujuris do TJAP. E o caso dos autos Senhores Conselheiros. As declarações 359 
das pseudotestemunhas Vera Lúcia Ferreira Picanço (denominada como doméstica do 360 
casal Dênia x Darcimar), Carlos Alberto Souza Santa Brígida (denominado como pastor 361 
do casal Dênia x Darcimar), Fábio Barroso da Silva e Emanuela Fortunato Barbosa (genro 362 
e filha do casal Dênia x Darcimar), são declarações que apenas demonstram que os fatos 363 
foram declarados por estes, presumindo-se verdadeira apenas a declaração, mas não o 364 
conteúdo da declaração. Assim, tais declarações não comprovam a veracidade dos fatos 365 
alegados por estes, não eximindo o interessado em sua veracidade, do ônus de prova-366 
las, além de que as declarações apresentadas são contestadas pelos documentos 367 
constantes dos autos, que demonstram a inveracidade do conteúdo de tais declarações. 368 
E flagrante o interesse de algumas dessas testemunhas, como o genro e a filha do 369 
requerente, no caso o Senhor Fábio Barroso da Silva e a Senhora Emanuela Fortunato 370 
Barbosa em prestar uma declaração com o fim de ajudar o recorrente, mesmo sabendo, 371 
com a mais absoluta certeza, da inverdade dos fatos declarados. Quanto à testemunha 372 
Emanuela Fortunato Barbosa, adiante demonstraremos porque está sendo dito que ela 373 
tinha plena ciência de que seu pai e sua genitora estavam separados de fato há mais de 374 
uma década (Pasmem, não errei na digitação, falei mesmo mais de uma década). No que 375 
diz respeito as pseudotestemunhas Vera Lúcia Ferreira Picanço (denominada como 376 
doméstica do casal Dênia x Darcimar) e Carlos Alberto Souza Santa Brígida (denominado 377 
como pastor do casal Dênia x Darcimar), imagina-se que estes na boa-fé, sem 378 
consciência de que poderiam responder por falso testemunho, declararam tais fatos 379 
inverídicos (quanto ao fato que o casal Dênia e Manoel Darcimar viveram sempre em 380 
coabitação no mesmo teto, sem nunca ter havido ruptura da relação conjugal, até o 381 
falecimento de Dênia), a pedido do requerente, com o intuito de ajudá-lo, tendo sido 382 
induzidos nesse sentido. Caso tenham realmente declarado tais inverdades de má-fé, 383 
devem responder par seus atos. Nesse sentido, vamos então as provas documentais: 384 
contra fatos, não há argumentos. Com base nas imagens fotográficas constantes do 385 
facebook da Senhora Jaciara da Silva Moura constata-se de forma cristalina, que o 386 
Recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa vive em união estável com a Senhora 387 
Jaciara da Silva Moura há vários anos, inclusive pode se verificar ainda que referida união 388 
estável era do conhecimento e pelo visto aprovação de sua filha a Advogada Daniela 389 
Fortunato, que é sócia de seu pai no Escritório de Advocacia “Advocacia & Consultoria 390 
Dr. Manoel Darcimar & Dra. Daniela Fortunato", a qual “curtiu" a postagens da 391 
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companheira de seu genitor, em foto de demonstração de afeto do casal, isso no ano de 392 
2015, portanto, bem antes do falecimento de sua genitora Dênia Maria Fortunato Barbosa, 393 
que ocorreu em 16/04/2019. Ademais, nessa postagem romântica, datada de 01/01/2015, 394 
cerca de cinquenta e sete pessoas curtiram a postagem, numa evidente demonstração 395 
de que o relacionamento afetivo (união estável) existente entre o casal Manoel Darcimar 396 
Gonçalves Barbosa e Jaciara da Silva Moura era um relacionamento público, sem ser as 397 
escondidas, sendo inclusive do conhecimento e aprovação de familiares do recorrente 398 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa. Registra-se ainda, que nessa postagem romântica 399 
no facebook, de 01/01/2015, feita pela Senhora Jaciara da Silva Moura, uma das pessoas 400 
que curtiu a postagem, onde consta o casal Darcimar X Jaciara em momento de 401 
demonstração de afeto, vem a ser a Senhora Rosane Malafaia, Conselheira Suplente do 402 
Conselho Estadual de Previdência, na vaga dos Servidores do Poder Judiciário do Estado 403 
do Amapá, demonstrando que até dentro da AMPREV, tal relacionamento era do 404 
conhecimento senão de todos, mas de uma considerável parte do pessoal, pois Macapá 405 
e Santana, ainda são Municípios pequenos, onde grande parte das pessoas se 406 
conhecem. Consigna-se também, que nessa mesma postagens romântica no facebook, 407 
de 01/01/2015, feita pela Senhora Jaciara da Silva Moura, há várias advogadas que 408 
curtiram a postagem, onde consta o casal Darcimar x Jaciara em momento de afeto, 409 
demonstrando também que no meio jurídico, haja vista que o Recorrente Manoel 410 
Darcimar Gonçalves Barbosa é Advogado e a Senhora Jaciara da Silva Moura é Analista 411 
Judiciária (OficiaIa de Justiça, formada em Direito), tal relacionamento era do 412 
conhecimento de uma considerável parcela do meio jurídico, haja vista que o 413 
relacionamento era e é as claras há mais de uma década. Percebe-se ainda, que essas 414 
imagens no facebook do casal Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa e Jaciara da Silva 415 
Moura e o filho menor do casal, nascido em dezembro/2007, demonstram, sem sombra 416 
de dúvida, que não houve um relacionamento fortuito e isolado entre o casal, com a 417 
geração de um filho apenas. Na realidade, as fotos falam por si e demonstram que o casal 418 
vive em união estável na companhia de seu filho menor, frequentando ambientes 419 
religiosos, eventos esportivos, jantar em restaurante, provável curtição de réveillon, pois 420 
a foto é de 01/01/2015, ou seja, não se trata de fatos isolados, mas de uma sequência de 421 
fatos familiares, numa evidente constatação de união estável entre o casal Darcimar e 422 
Jaciara. Da demonstração da separação de fato existente entre Manoel Darcimar 423 
Gonçalves Barbosa e Dênia Maria Fortunato Barbosa. O Recorrente por diversas vezes 424 
afirmou em seu recurso administrativo que “o convívio marital nunca foi rompido, e que 425 
as provas carreadas aos autos supram demonstram que houve de maneira continua e 426 
duradoura relação marital sob o mesmo teto, conforme se vê das provas carreadas e dos 427 
depoimentos de testemunhas oculares, que viviam no meio social e familiar do requerente 428 
e da Instituidora“. Todavia, tal afirmação é absolutamente inverídica, não correspondendo 429 
a verdade, demonstrando clara má-fé do requerente nos autos, bem como das 430 
testemunhas que efetuaram declarações nesse sentido em benefício do requerente. A 431 
prova de que o recorrente falseia a verdade, juntamente com as testemunhas, esta 432 
demonstrada através da ação de separação judicial litigiosa que tramitou na 1ª Vara de 433 
Família, Órfãos e Sucessões de Macapá/AP, anexada aos autos, onde consta que a 434 
Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa ajuizou em 30/01/2007 uma Ação de Separação 435 
Judicial Litigiosa em desfavor do recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, 436 
alegando que o recorrente abandonou o lar conjugal ainda em julho de 2006, por conta 437 
de condutas desleais e adultério, conforme este mesmo confessa em mensagens para 438 
sua filha. Deflui da análise dessa ação de separação judicial litigiosa, que há menção nos 439 
autos que ainda no ano de 2005 já estava havendo um relacionamento afetivo entre o 440 
recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa e a Senhora Jaciara da Silva Moura, fato 441 
este afirmado pelo próprio recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, em diálogo 442 
com sua filha Emanuela Fortunato Barbosa (agora explica-se porque anteriormente foi 443 
dito que a Senhora Emanuela Fortunato Barbosa emitiu declaração falsa juntamente com 444 
seu esposa Senhor Fábio Barroso da Silva no sentido de afirmar que o casal Manoel 445 
Darcimar Gonçalves Barbosa  e  Dênia Maria Fortunato Barbosa sempre viveram juntos 446 
sem nenhuma ruptura da relação conjugal, haja vista que tinha plena ciência de que seu 447 
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pai Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa estava separado de fato de sua genitora Dênia 448 
Maria Fortunato Barbosa, desde julho/2006, sendo que tinha pleno conhecimento ainda 449 
que no ano de 2005 o Senhor Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa já estava 450 
relacionando-se afetivamente com a Senhora Jaciara da Silva Moura, embora ainda não 451 
separado de fato, o que se deu em julho de 2006, quando saiu de casa para viver com 452 
Jaciara. Essa ação de separação judicial litigiosa ajuizada pela Senhora Dênia Maria 453 
Fortunato Barbosa em desfavor do recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa 454 
tramitou por mais de 03 anos tendo sido extinta sem julgamento de mérito por conta da 455 
autora não ter sido localizada, sendo intimada então por edital, e como não se manifestou, 456 
os autos fofam arquivados. Coincidentemente, após o recorrente Manoel Darcimar 457 
Gonçalves Barbosa ter abandonado o lar conjugal junto à sua esposa Dênia Maria 458 
Fortunato Barbosa, em julho de 2006, consoante informado pela própria Senhora Dênia 459 
Maria Fortunato Barbosa, nos autos da Ação de Separação Judicial Litigiosa, em 460 
01/12/2007, nasce o menor, fruto da união estável já existente entre Manoel Darcimar 461 
Gonçalves Barbosa e Jaciara da Silva Moura. Façam as contas, Senhores Conselheiros: 462 
nove meses para o nascimento de um filho, tendo o recorrente abandonado o lar conjugal 463 
em julho de 2006. Os fatos batem certinho. Com seis/sete meses aproximadamente de 464 
união estável efetiva o casal Darcimar e Jaciara já gerou um fruto desse amor, que vingou 465 
nove meses depois. Essa prova da ação de separação judicial litigiosa intentada pela 466 
Senhora Dênia Maria Fortunato é uma prova cabal de que o recorrente Manoel Darcimar 467 
Gonçalves Barbosa estava separado de fato de sua esposa, ainda que continuasse 468 
casado de direito, isto é, casado apenas no papel. Mas não é só. Ha diversas outras 469 
provas nos autos demonstrando que o recorrente estava separado de fato de sua esposa 470 
Dênia Maria Fortunato Barbosa desde julho/2006 e que estava vivendo em união estável 471 
com a Senhora Jaciara da Silva Moura, na cidade de Santana/AP. Percebe-se ainda, da 472 
análise desses 03 (três) alvarás, que tramitaram na Comarca de Santana/AP, expedidos 473 
entre os anos de 2015/2018, que em todos eles o endereços do recorrente Manoel 474 
Darcimar Gonçalves Barbosa trata-se do seguinte endereço: “Rua Padre Vitório Galianne, 475 
bairro Nova Brasília, em Santana/AP”, o qual coincide também com o endereço fornecido 476 
por Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa nos autos da petição inicial de reclamação cível 477 
ajuizada por ele em causa própria contra o Estado do Amapá, junto ao Juízo de Direito 478 
da Vara Cível da Comarca de Santana/AP, onde declarou por ato próprio, em 15/05/2014, 479 
que possuía residência e domicílio na “Rua Padre Vitório Galianne, bairro Nova Brasília, 480 
em Santana/AP”. Interessante notar, que o recorrente Manoel Darcimar Gonçalves 481 
Barbosa no seu recurso administrativo argumentou quanto à petição e alvará, de que 482 
“dentro das provas carreadas para os autos supra, houve declaração equivocada e que 483 
não condiz com a verdade, pois, o requerente fez tal petição com esse endereço dada a 484 
necessidade de promover ação judicial em Santana”. Ora, com essa afirmativa o 485 
recorrente deve imaginar que os Conselheiros do Conselho Estadual de Previdência do 486 
Amapá devem ser ingénuos, pois não é crível que numa cidade atualmente com mais de 487 
cem mil habitantes e milhares de domicílios residenciais, o recorrente vá indicar 488 
justamente, por equivoco, como alega, o mesmo endereço da Senhora Jaciara da Silva 489 
Moura, coincidentemente sua companheira, embora o recorrente Manoel Darcimar 490 
Gonçalves Barbosa alegue que não convive em união estável com tal pessoa. Outrossim, 491 
caso fosse verdade a alegativa do recorrente que cometeu equivoco e que sua intenção 492 
era apenas de promover ação judicial em Santana, o que não se acredita, por todas as 493 
provas dos autos, o recorrente teria então cometido um crime de falsidade ao declarar 494 
endereço em que não residia com o fim de burlar a justiça Amapaense, o que seria ainda 495 
mais reprovável, mas não seria de se estranhar, haja vista que apesar das fartas provas 496 
nos autos em desfavor do recorrente, este insiste em alegar fatos inverídicos de modo a 497 
tentar obter o indevido benefício da pensão por morte, eis que não faz jus a tanto. Não 498 
bastasse as provas já produzidas nos autos, dando conta de que o recorrente Manoel 499 
Darcimar Gonçalves Barbosa estava separado de fato de sua esposa Dênia Maria 500 
Fortunato Barbosa desde julho/2006, bem como que estava convivendo em união estável 501 
com a senhora Jaciara da Silva Moura, na cidade de Santana/AP, na rua Padre Vitório 502 
Galianne, bairro Nova Brasília, em Santana/AP”, inclusive tendo dessa união estável 503 
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nascido o menor D.L.S.B., em 01/12/2007, foi oficiado ainda ao Tribunal de Justiça do 504 
Estado do Amapá solicitando informações sobre o estado civil da Senhora Jaciara da 505 
Silva Moura, tendo sido constatado que a Senhora Jaciara da Silva Moura declarou 506 
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, sob as penas da lei, em 04/09/2008, 507 
quando do seu recadastramento no senso de 2008, o estado civil de união estável com o 508 
Senhor Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa. Tal declaração assinada pelo próprio 509 
punho da Senhora Jaciara da Silva Moura, em 04/09/2008, é prova cabal, portanto, de 510 
que o recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa vive em união estável com a 511 
Senhora Jaciara da Silva Moura desde pelo menos 04/09/2008, ou seja, há mais de uma 512 
década, muito antes do falecimento de sua esposa (apenas no papel), Senhora Dênia 513 
Maria Fortunato Barbosa, que ocorreu em 16/04/2019, desmascarando de uma vez por 514 
todas a versão inverídica e infundada do recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa 515 
de que sempre viveu em união conjugal com sua esposa Dênia Maria Fortunato Barbosa 516 
desde o matrimônio ocorrido em 08/10/1977 até o falecimento de Dênia acontecido em 517 
16/04/2019. Não bastasse a declaração de união estável com o Senhor Manoel Darcimar 518 
Gonçalves Barbosa, apresentada em 04/09/2008, por parte da Senhora Jaciara da Silva 519 
Moura junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na data de 15/05/2008 a 520 
Senhora Jaciara da Silva Moura também informou como seu dependente perante o 521 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o Senhor Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, 522 
consoante averbamento em seus assentamentos funcionais, conforme relatório. A 523 
Senhora Jaciara da Silva Moura incluiu  ainda o recorrente Manoel Darcimar Gonçalves 524 
Barbosa como seu dependente perante o plano de saúde Unimed do Tribunal de Justiça 525 
do Estado do Amapá, com averbação em maio de 2008 permanecendo até os dias atuais, 526 
tendo ainda como dependente desde então o seu filho nascido em 01/12/2007, cujos 527 
valores das mensalidades são descontados diretamente no contracheque da servidora 528 
Jaciara da Silva Moura, numa clara evidência de que o recorrente além de se encontrar 529 
separado de fato da Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa há mais de uma década, 530 
portanto, tendo perdido a qualidade de dependente da Senhora Dênia Maria Fortunato 531 
Barbosa, perante a AMPREV, a teor do artigo 16, III da Lei n°915/2005, também passou 532 
a ser dependente economicamente da Senhora Jaciara da Silva Moura, desde 533 
15/05/2008, há mais de uma década, o que impede ainda a obtenção do benefício da 534 
pensão por morte da Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa, conforme artigo 26, § 4°, 535 
I da Lei n°915/05. Dessa maneira, a prova produzida nos autos é robusta no sentido de 536 
demonstrar que o recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa não faz jus ao 537 
benefício da pensão por morte de sua esposa (apenas no papel) Dênia Maria Fortunato 538 
Barbosa, falecida em 16/04/2019, tendo em vista que se encontrava separado de fato de 539 
seu cônjuge desde julho de 2006, portanto, há mais de uma década, vivendo desde então 540 
em união estável com a Senhora Jaciara da Silva Moura, de quem é dependente 541 
econômico desde maio de 2008 (mais de uma década), junta ao Tribunal de Justiça do 542 
Estado do Amapá. No que se refere â alegativa do recorrente de que efetuou o 543 
pagamento de despesas médicas e do funeral da Senhora Dênia Maria Fortunato 544 
Barbosa podemos observar ainda que o benefício previdenciário mensal bruto que o 545 
recorrente almejava receber em decorrência do falecimento de Dênia Maria Fortunato 546 
Barbosa era da ordem de R$15.066,02, sendo o valor líquido de R$14.051,10. Assim em 547 
aproximadamente 14 meses o requerente quitaria a dívida assumida, sé com os valores 548 
da pensão, e depois seria "só alegria", enquanto fosse vivo, o que em termos matemáticos 549 
compensa bastante tal assunção de dívida. Consigna-se ainda, que na qualidade de 550 
cônjuge meeiro de direito (não de fato), o recorrente quando do inventário tem direito a 551 
metade dos bens adquiridos pelo casal, e segundo consta na ação de separação judicial 552 
litigiosa, o casal havia adquiridos dois imóveis residenciais em Macapá, um terreno rural, 553 
localizado em Porto Grande/AP e um terreno urbano localizado na Rodovia JK, em 554 
Macapá/AP, o que demonstra que o valor que o recorrente receberia em decorrência do 555 
inventário seria mais do que suficiente para pagar de uma só vez a dívida contraída e 556 
ainda sobraria um valor considerável em favor do recorrente, sem contar a pensão 557 
indevida que este pretendia receber. Ademais, observa-se ainda dos autos que não é 558 
porque o requerente é o inventariante do inventário de sua cônjuge (no papel), que este 559 
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não esteja separado de fato, a teor do artigo 617, I do Código de Processo Civil, haja vista 560 
que conforme prova dos autos, as suas filhas Daniela Fortunato e Emanuela Fortunato 561 
Barbosa, sabiam da sua relação de união estável com a Senhora Jaciara da Silva Moura, 562 
inclusive não faziam nenhuma oposição, pelo contrário davam até “likes”, curtindo a 563 
postagem social do casal no "facebook", presumindo-se que não seriam contrárias ao 564 
pedido indevido de benefício previdenciário de pensão por morte feito pelo recorrente em 565 
decorrência do falecimento de sua genitora, até porque os filhos se davam bem com o 566 
recorrente, sendo Daniela Fortunato, inclusive sócia do recorrente em escritório de 567 
advocacia, enquanto que Emanuela Fortunato apresentou até declaração falsa dizendo 568 
que seu genitor conviveu em relação marital com sua genitora desde o matrimonio até o 569 
falecimento sem nenhuma ruptura do relacionamento conjugal, quando sabia que há mais 570 
de uma década que seu pai, ora recorrente, estava separado de fato de sua genitora 571 
Dênia. Assim, resta claro que os filhos do recorrente não iriam tentar fazer prova em 572 
contrário contra seu genitor de modo que impedisse este de receber o benefício 573 
previdenciário da pensão por morte, eis que sendo pai é bem possível que o recorrente 574 
ajudasse os filhos com parte dos rendimentos do indevido benefício previdenciário que 575 
almejava receber, somado ainda ao fato de que os herdeiros de Dênia Maria Fortunato 576 
Barbosa por serem todos maiores de idade não faziam jus ao benefício previdenciário de 577 
pensão por morte. Por outro lado, quanto à alegativa do recorrente de que prestou 578 
assistência à falecida Dênia Maria Fortunato Barbosa, isso não comprova que ainda 579 
encontrava-se vivendo uma relação marital com seu cônjuge no papel, pois apesar da 580 
separação de fato, há mais de uma década, os dois tinham um relacionamento de 581 
cordialidade, até porque são civilizados e possuíam 03 filhos em comum. Não é porque 582 
um casal se separa de fato que não vão mais se falar. Nesse ponto, é bem provável que 583 
o recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, apesar de separado de fato de Dênia 584 
tenha prestado assistência à essa, que possuía deficiências visuais e físicas, sendo, 585 
inclusive aposentada por invalidez. Consta nos autos que o recorrente era até seu 586 
advogado em causas jurídicas e administrativas, inclusive na AMPREV, mas uma coisa 587 
não tem nada a ver com a outra, inclusive por razões óbvias o recorrente não foi o 588 
advogado de Dênia Maria Fortunato Barbosa na ação de separação judicial litigiosa que 589 
essa ajuizou em desfavor do recorrente. Registra-se ainda, que apesar de constar nos 590 
arquivos administrativos da AMPREV, que o recorrente estava registrado como 591 
dependente da Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa, tendo o registro sido feito em 592 
07/03/2018, estranha-se tal fato (embora pela lei fosse perfeitamente possível), eis que 593 
desde maio de 2008, o recorrente encontrava-se registrado no Tribunal de Justiça do 594 
Estado do Amapá (e ainda continua até os dias atuais) como dependente de Jaciara da 595 
Silva Moura, na qualidade de companheiro, sendo que somente na data de 07/03/2018, 596 
apenas um ano antes do falecimento de Dênia Maria Fortunato Barbosa, ocorrido em 597 
16/04/2019, foi que realizou- se o registro do recorrente como dependente de Dênia Maria 598 
Fortunato Barbosa, sendo que o recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, por 599 
coincidência, era o procurador jurídico de Dênia, inclusive na AMPREV, pois esta era 600 
cega, com diabetes e já apresentava a saúde bastante deteriorada, tanto é que um ano 601 
depois desse registro na AMPREV, a Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa veio a 602 
falecer. O Recorrente alegou ainda no seu recurso administrativo que não era o fato de 603 
ter um filho fora do casamento, que isso demonstraria que houve ruptura do 604 
relacionamento conjugal entre ele e sua esposa, Senhora Dênia Maria Fortunato 605 
Barbosa. Realmente se fosse apenas por essa situação, o recorrente até que teria razão. 606 
Todavia, quando se soma esse fato as diversas provas produzidas nos autos, isto é, o 607 
fato do recorrente estar convivendo no mesmo teto em Santana/AP, com a Senhora 608 
Jaciara da Silva Moura, juntamente com o filho menor do casal; que postam fotos juntos 609 
em momentos românticos, religiosos, esportivos, etc., no facebook; que a Senhora 610 
Jaciara da Silva Moura declara, sob as penas da lei, que o Senhor Manoel Darcimar 611 
Gonçalves Barbosa é seu companheiro desde maio de 2008, perante o Tribunal de 612 
Justiça do Estado do Amapá, inclusive o plano de saúde médico e odontológico de 613 
Manoel Darcimar é descontado do contracheque de sua companheira Jaciara, isso há 614 
mais de uma década; que a Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa ajuíza ação de 615 
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separação judicial litigiosa em janeiro de 2007, informando que seu esposo Manoel 616 
Darcimar Gonçalves Barbosa abandonou o lar conjugal em julho de 2006, e que o motivo 617 
provável seria pratica de adultério, constando ainda nos autos da ação, a informação do 618 
nome de Jaciara, entre outras provas, percebe-se que o somatório desses fatos, 619 
comprova de forma contundente que houve sim a ruptura do relacionamento marital entre 620 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa e Dênia Maria Fortunato Barbosa desde julho de 621 
2006, e que desde esse período o recorrente passou a viver em união estável com a 622 
Senhora Jaciara da Silva Moura. Por fim, quanto à alegativa do recorrente Manoel 623 
Darcimar Gonçalves Barbosa no sentido de que a dependência econômica era absoluta 624 
pelo fato deste ser casado no papel com a Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa, razão 625 
pela qual faria jus ao benefício previdenciário da pensão por morte, há de ser mencionado 626 
inicialmente que a dependência em primeiro lugar não é absoluta, mas presumida, 627 
conforme artigo 10, § 5° da Lei n°915/05, sendo que admite prova em contrário como a 628 
que foi produzida nos autos, haja vista que restou demonstrado que o recorrente Manoel 629 
Darcimar Gonçalves Barbosa encontrava-se separado de fato de seu cônjuge Dênia 630 
Maria Fortunato Barbosa há mais de uma década, tendo perdido a qualidade de 631 
dependente, até porque também há mais de uma década encontrava- se como 632 
dependente de Jaciara da Silva Moura junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, 633 
razão pela qual não era mais dependente econômico do seu cônjuge no papel Senhora 634 
Dênia Maria Fortunato Barbosa, não fazendo assim mais jus ao benefício previdenciário 635 
da pensão por morte em decorrência do falecimento de Dênia Maria Fortunato Barbosa. 636 
Outrossim, faço ainda duas considerações quanto às questões levantadas nos autos pelo 637 
nobre Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara, no seu voto-vista. Denúncia Anônima. 638 
Quanto a questão da denúncia anônima questionada pelo nobre Conselheiro Lindoval 639 
Queiroz Alcântara, apesar de não aventada no recurso administrativo pela parte 640 
recorrente, em que o Conselheiro questionou a forma como ocorreu o processamento da 641 
denúncia anônima que não foi apresentada por escrito ou reduzida a termo, com a devida 642 
vênia e respeito que nutro pelo Conselheiro Lindoval Alcântara, entendo que tal 643 
argumentação carece de sustentáculo, haja vista que é dever de todo Funcionário da 644 
Amapá Previdência - AMPREV, incluindo os Conselheiros do Conselho Estadual de 645 
Previdência - CEP, de zelar pela Defesa do Fundo Previdenciário, sendo que qualquer 646 
notícia que se tenha nos autos, durante a análise de um pedido de benefício 647 
previdenciário, seja verbal ou por escrito, de forma anônima ou identificada, que possa 648 
causar prejuízos ao Fundo Previdenciário da AMPREV, como é o caso dos autos, onde 649 
o recorrente pleiteia benefício que não faz jus, deve ser conhecida e averiguada pelos 650 
servidores através de investigações preliminares para saber se existe ou não algum fundo 651 
de verdade, o que foi efetivamente feito nos autos, até porque não existe nenhuma regra 652 
de procedimento quanto ao processamento de denúncia anônima no âmbito da AMPREV. 653 
Senhores Conselheiros, se no direito penal é possível a ajuizamento de ação penal em 654 
decorrência de denúncia anônima de crime, precedida de averiguações preliminares, com 655 
muito mais razão é possível no âmbito administrativo, que não importa na restrição da 656 
liberdade do indivíduo, em decorrência da notícia de denúncia anônima, precedida de 657 
averiguações preliminares, ensejar o não reconhecimento do suposto direito 658 
previdenciário pleiteado por alguém, como o que ocorreu exatamente nos autos, onde 659 
após denuncia anônima de que o recorrente não faria jus ao benefício previdenciário da 660 
pensão por morte, por já estar separado de fato há vários anos de seu cônjuge, foram 661 
feitas averiguações/investigações preliminares pelos servidores da AMPREV, que 662 
posteriormente confirmaram a veracidade da denúncia anônima, o que resultou no 663 
indeferimento do pedido de benefício previdenciário. Temos o papel como Conselheiros 664 
do Conselheiro Estadual de Previdência - CEP, de zelar e proteger o nosso Fundo 665 
Previdenciário, não podendo diante de uma clara intenção de burla ao Fundo 666 
Previdenciário, por parte de quem não faz jus a benefício previdenciário, permitir que tal 667 
pessoa tenha êxito nos seus propósitos espúrios. Não estamos aqui para defender 668 
pessoas, amizades, classe ou categoria, mas sim para como já dito zelar pela Defesa do 669 
Fundo Previdenciário da AMPREV, de forma intransigente, esse é nosso dever e 670 
compromisso. Na hipótese de um requerente fazer jus legalmente à algum benefício 671 
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previdenciário que lhe seja concedido o direito, porém quando não fizer jus, como é o 672 
caso dos autos, não há razão nenhuma para que obtenha o benefício indevido. Registra-673 
se ainda, que até se louva a intenção do Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara quando 674 
recomenda que se normatize ou se emita Nota Técnica quanto aos procedimentos que 675 
devem ser observados na AMPREV quanto as denúncias, anônimas ou não, mas apenas 676 
daqui para frente, o que passou, passou, não havendo nenhuma ilicitude ou irregularidade 677 
nos presentes autos. Desse modo, não se verifica nenhuma ilicitude que contamine os 678 
autos, até porque não há ainda nenhuma forma regular de processamento da denúncia 679 
anônima, no âmbito da AMPREV, sendo que meras irregularidades procedimentais não 680 
possuem o condão de anular as provas produzidas nos autos, até porque como já dito 681 
não existe procedimento regulando o trâmite de denúncia anônima na AMPREV, não 682 
havendo nem que se falar também em irregularidades. No caso dos autos não havia 683 
fumaça, mas sim fogo, labaredas incandescentes, enxergáveis à distância, ainda mais 684 
num pequeno Estado como o Amapá, demonstrando que embora casado no papel, o 685 
recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa estava separado de fato há vários anos 686 
da Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa, vivendo em união estável com a Senhora 687 
Jaciara da Silva Moura. Nessa oportunidade, faço questão de render elogios públicos a 688 
todos os servidores da AMPREV, especialmente aqueles, que nesses autos, efetuaram 689 
diligências com a intuito de descobrir a verdade real, de forma a proteger o Fundo 690 
Previdenciário. A todos eles os meus mais sinceros parabéns, pois se não fosse por eles, 691 
a recorrente poderia vir a receber um benefício indevido de pensão por morte, no valor 692 
mensal bruto bastante significativo de R$15.066,02, em claro prejuízo para o Fundo 693 
Previdenciário, razão pela qual rejeito veementemente a recomendação de instauração 694 
de sindicância para apurar os fatos relacionados à denúncia anônima, objeto desses 695 
autos, sugerida pelo Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara. Quanto à questão da 696 
decisão do Senhor Diretor-Presidente da AMPREV homologando o Parecer Jurídico 697 
n°538/2018-PROJUR, questionada pelo nobre Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara, 698 
apesar de também não aventada no recurso administrativo pela parte recorrente, em que 699 
o Conselheiro questionou que a homologação do Parecer Jurídico n°538/2018-PROJUR, 700 
para conhecimento e demais providências, conforme a conclusão do mesmo, não tem o 701 
condão de substituir uma decisão que deveria ter sido exarada, tendo simplesmente 702 
remetido seu despacho à responsabilidade da parecerista, sendo que o parecer tem 703 
apenas caráter opinativo, mas não decisório, mais uma vez com a devida vênia e respeito 704 
que nutro pelo Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara, entendo que tal argumentação 705 
não merece acolhimento, haja vista que o ato de homologar um parecer consiste 706 
efetivamente num ato decisório, onde a homologação incorpora o sentido e as razões do 707 
parecer. Portanto, não há nenhuma irregularidade na decisão do Diretor-Presidente da 708 
AMPREV, que homologou o parecer opinativo pelo indeferimento de benefício da pensão 709 
por morte, pois quando assim o fez acolheu o parecer e os fundamentos do parecer 710 
passaram a fazer parte da decisão homologatória do parecer. Por conseguinte, a prova 711 
produzida nos autos é robusta no sentido de demonstrar que o recorrente Manoel 712 
Darcimar Gonçalves Barbosa não faz jus ao benefício da pensão por morte de sua esposa 713 
Dênia Maria Fortunato Barbosa, falecida em 16/04/2019, tendo em vista que se 714 
encontrava separado de fato de seu cônjuge desde julho de 2006, portanto, há mais de 715 
uma década, vivendo desde então em união estável com a Senhora Jaciara da Silva 716 
Moura, de quem é dependente econômico desde maio de 2008, junto ao Tribunal de 717 
Justiça do Estado do Amapá. “Diante de todo o exposto e do mais que consta dos autos, 718 
conheço do recurso, para negar-lhe provimento, mantendo na sua integra a decisão do 719 
Senhor Diretor-Presidente da AMPREV que indeferiu o pedido de pensão por morte feito 720 
pelo recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, em decorrência do falecimento de 721 
Dênia Maria Fortunato Barbosa, o que fato nos termos das considerações esposadas 722 
nesse voto, em consonância ainda com os fundamentos do voto do Conselheiro Relator. 723 
Recomendações: a)  Expedição de Portaria de elogio pelo Conselho Estadual de 724 
Previdência do Estado do Amapá - CEP para todos os servidores da AMPREV que 725 
atuaram nesse procedimento administrativo, os quais demonstraram zelo, lealdade e 726 
compromisso para com a defesa do Fundo Previdenciário da AMPREV, com o devido 727 
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registro nos assentamentos funcionais de cada servidor; b)Encaminhamento de cópia 728 
desse procedimento administrativo para a Delegacia de Polícia Civil competente ou a 729 
Promotoria de Justiça de investigações Cíveis e Criminais de Macapá para fins de 730 
instauração de inquérito policial ou procedimento investigatório criminal, tendo em vista a 731 
presença de evidentes indícios de prática de crime de falsidade praticados pelo recorrente 732 
Senhor Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, bem como pelas testemunhas Vera Lúcia 733 
Ferreira Picanço, Carlos Alberto Souza Santa Brígida, Fábio Barroso da Silva e Emanuela 734 
Fortunato Barbosa, na medida em que fizeram declarações falsas dizendo que o Senhor 735 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa vivia em relação marital, com coabitação com a de 736 
cujus Dênia Maria Fortunato Barbosa, desde o casamento até o falecimento de seu 737 
cônjuge, eis que a prova dos autos demonstrou que esse encontrava-se separado de fato 738 
do seu cônjuge desde julho/2006, portanto, há mais de uma década, vivendo em união 739 
estável desde então com a Senhora Jaciara da Silva Moura; c) Divulgação dessa decisão 740 
do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá - CEP no site da AMPREV, 741 
de modo a servir de exemplo para que outros pseudo beneficiários de direito 742 
previdenciário não venham a ajuizar pedidos improcedentes perante a AMPREV, com o 743 
intuito de lesão ao Fundo Previdenciário, haja vista que decisões dessa natureza 744 
possuem caráter preventivo e pedagógico. Ato continuo, após a apresentação do voto 745 
vista do Conselheiro Horácio Luís Bezerra Coutinho, e considerando a previsão no inciso 746 
IV do artigo 8º do Regimento Interno do CEP, o Conselheiro Mário Gurtyev de Queiroz, 747 
pediu vista dos autos do Processo nº 2019.147.902395PA, para análise e manifestação 748 
de seu voto. Ato continuo o Presidente concedeu com fundamento no inciso IX do artigo 749 
13 do Regimento. O Presidente Rubens, informou que o Conselheiro José Marlúcio está 750 
presente desde o início da reunião e que não se manifestou na hora da verificação de 751 
quórum devido problemas de áudio em seu equipamento. ITEM - 8 - APRESENTAÇÃO 752 
DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS REPASSES E DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DOS 753 
ENTES PATRONAIS - DIRETOR FINANCEIRO E ATUARIAL, DIEGO DA SILVA 754 
CAMPOS: O Presidente Rubens Belnimeque passou a palavra ao Diretor Financeiro e 755 
Atuarial, Diego da Silva Campos, o qual inicialmente esclareceu que a última 756 
apresentação foi referente à posição de julho/20. Ato continuo, apresentou em forma de 757 
planilha o comparativo da receita e arrecadação total por Poder de janeiro a agosto/2020, 758 
sendo: Assembleia Legislativa: Receita R$ 3.587.277,79 Arrecadação R$ 3.587.277,79 759 
(neste período a Assembleia Legislativa está atualizada com os repasses); Tribunal de 760 
Justiça: Receita R$ 21.954.640,24 Arrecadação R$ 18.864.421,23; Tribunal de Contas: 761 
Receita R$ 3.550.008,71 Arrecadação R$ 3.043.254,52 e Ministério Público: Receita 762 
R$ 8.415.872,67 Arrecadação R$ 7.216.494,67. Total da Recita R$ 37.507.799,41 763 
(100%) Total da Arrecadação R$ 32.711.448,21 (87%) Saldo a Arrecadar R$ 764 
4.796.351,20 (13%). Poder Executivo: Civil Receita R$ 96.004.680,09 Arrecadação R$ 765 
1.352.955,97; Militar Receita R$ 49.538.953,11 Arrecadação (zero); SEED/FUNDEB 766 
Receita R$ 50.738.998,34 Arrecadação R$ 50.738.99832; SESA Receita R$ 767 
36.286.361,08 Arrecadação R$ 2.689.072,59. Total da Receita R$ 232.568.992,62 768 
(100%) Total da Arrecadação R$ 54.781.026,88 (24%) Saldo a Arrecadar R$ 769 
177.787.965,74 (76%). Ato continuo, apresentou planilha com os valores dos 770 
parcelamentos, reparcelamentos de contribuições previdenciárias e débitos não 771 
previdenciários nos Planos Financeiro e Previdenciário, parte segurado e patronal, Civil 772 
e Militar do Poder Executivo. O Diretor Diego informou que em agosto não foi repassado 773 
nenhum valor concernente ao parcelamento ficando: Total: Valor Parcelado R$ 774 
2.085.132.251,51 Valor da Parcela R$ 12.500.922,08 Parcelas Pagas/Compensadas R$ 775 
234.928.748,16 Parcelas não Repassadas até 25/08/2020 R$ 115.097.070,08 Valores 776 
das Atualizações R$ 31.582.650,50 Total das Parcelas em Atraso Atualizadas até 777 
31/08/2020 R$ 146.679.720,58. Por fim, foi apresentado o relatório da dívida do Plano 778 
Financeiro - Poder Executivo sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 279.913.324,43 779 
Patronal R$ 212.698.692,85; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 11.919.710,30 780 
Patronal R$ 61.432.174,58; Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 52.351.770,42 781 
Patronal R$ 44.126.883,51. Total Plano Financeiro: Segurado R$ 344.184.80515 Patronal 782 
R$ 318.257.750,94. Total Geral Dívida Plano Financeiro R$ 662.442.556,09. Plano 783 
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Previdenciário - Poder Executivo: Dívida Corrente: Segurado R$ 247.771.012,42 784 
Patronal R$ 201.346.184,72; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 4.895.279,08 785 
Patronal R$ 36.849.906,12; Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 40.062.033,18 786 
Patronal R$ 34.581.246,66. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 292.728.324,68 787 
Patronal R$ 272.777.337,50. Total Geral Dívida Plano Previdenciário R$ 565.505.662,18. 788 
Totais por situação da dívida: Corrente R$ 941.729.214,42; Parcelado R$ 789 
115.097.070,08; Encargos R$ 171.121.933,77; Consolidado R$ 1.227.948.218,27. 790 
Ressalta-se que os valores atualizados são de até 31/08/2020 e os valores corrente 791 
segurado a partir de abril de 2017 e patronal a partir de março de 2018. Após 792 
apresentação o Diretor da DIFAT, Diego Campos, prestou esclarecimentos aos 793 
Conselheiros. O Presidente informou, que os valores apresentados irão ser mensalmente 794 
atualizados e disponibilizados a todos os Conselheiros. ITEM - 9 - APRESENTAÇÃO DO 795 
RELATÓRIO CONCERNENTE AO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DO MÊS 796 
DE JUNHO DE 2020 - COORDENADOR DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CARLOS 797 
DE OLIVEIRA DOS ANJOS: O Presidente Rubens Belnimeque, ressaltou que como já 798 
havia sido acertado no CEP, as apresentações do Diretor Diego e do Coordenador do 799 
CIAP Carlos Oliveira, seriam feitas de forma alternadas, na reunião de hoje, somente o 800 
Diretor Diego fará apresentação e o relatório concernente ao demonstrativo de 801 
investimentos do mês de junho de 2020, será enviado para todos os Conselhos para 802 
conhecimento, e na próxima reunião o Coordenador do CIAP, Carlos Oliveira irá fazer os 803 
esclarecimentos e apresentar o relatório concernente ao mês de julho. ITEM - 10 - 804 
COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Rubens Belnimeque, informou que 805 
na data de hoje (26), foi assinado o contrato com a SETRAP, concernente a área vendida 806 
do loteamento Cajarí, que será destinada para a construção da rotatória na Rodovia Duca 807 
Serra, e ressaltou que a Diretoria Executiva da AMPREV está cumprindo exatamente o 808 
que foi deliberado pelo Conselho Estadual de Previdência, e assim que for efetivado o 809 
pagamento os Conselheiros serão comunicados. O Presidente informou ainda, que desde 810 
o dia 24, em atendimento aos decretos estaduais e municipais referente a pandemia, está 811 
voltando gradativamente com as atividades presenciais na Amapá Previdência, com um 812 
contingente de aproximadamente 30%, e o atendimento está sendo feito por 813 
agendamento, com hora marcada, para não haver aglomerações e as pessoas ficarem 814 
esperando. E que o atendimento está sendo realizado pela manhã e tarde para conseguir 815 
atender o maior número de segurados interessados, e o trabalho presencial estar sendo 816 
feito por escala. ITEM - 11 - COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Conselheiro 817 
Carlos Marques deu informações concernentes ao último boletim epidemiológico, e 818 
alertou que precisa da ajuda de todos para intensificar as mediadas de proteção e higiene, 819 
porque só com essas medidas irá se conseguir manter controlado esse vírus até que se 820 
tenha uma vacina e tenha uma situação mais segura. Pediu ainda, a colaboração de todos 821 
os Conselheiros para tentarem levar a informação de que se está voltando as atividades, 822 
mas não podemos por displicência arriscar tudo o que já foi conquistado. Ressaltou, que 823 
o Estado do Amapá já saiu do look down que era o mais crítico na faixa de risco, era a 824 
faixa roxa, e chegamos na faixa amarela que é a segunda faixa, pois a faixa verde é a 825 
zero onde a pandemia estaria controlada e não tem nenhum estado no Brasil e nem no 826 
mundo que está nessa situação. Dentro desse critério o Estado estava bem posicionado, 827 
mas infelizmente, vem um crescente novamente, então não é para causar pânico, mas 828 
serve como alerta para suscitar essa preocupação. O Conselheiro Carlos Marques espera 829 
contar com a ajudar de cada um dos Conselheiros para ajudar a difundir essas 830 
informações a fim de manter a pandemia sobre controle. Ato continuo o Conselheiro 831 
Carlos Marques parabenizou o Conselheiro Horácio Luís pelo voto-vista apresentado na 832 
reunião de hoje. Conselheiro Joryosvaldo Oeiras falou que ontem (25) participou de uma 833 
audiência pública virtual na qual foi tratado sobre a Previdência Estadual, e como 834 
Conselheiro e Deputado Estadual se preocupa muito e sabe que tem muitos pontos a 835 
serem discutidos, e que terá muitos pontos divergentes com o Governo e Sindicatos, mas 836 
que é necessário essa discussão, porque todos vão ser de alguma forma afetados, uns 837 
mais outros menos, e outros muito mais, e esses muitos mais afetados que temos que 838 
buscar uma solução mais amenas. O conselheiro Joryosvaldo já tem algumas 839 
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ideias/propostas de alguns Sindicatos, e sabe que essa é uma tratativa e quer se colocar 840 
à disposição do CEP e de cada membro e de cada servidor e contribuinte, pois se está 841 
montando uma Comissão de Deputados, feita pela Mesa Diretora da Assembleia 842 
Legislativa para fazer a tratativa da Previdência Estadual. Informou ainda, que na próxima 843 
terça-feira (01/10), estrará sendo deliberado na Assembleia Legislativa e sendo composta 844 
essa Comissão Especial e o Conselheiro já pediu para fazer parte dela, e o Conselheiro 845 
conta com a expertise de cada Conselheiro do CEP para ajudar, e fica à disposição de 846 
cada um, e buscando caminhos para ter um presente e futuro melhor para “nossa 847 
AMPREV”. Conselheiro Mauro Fernando Ressaltou que a Portaria do Ministério da 848 
Previdência nº 18.084/2020 que prorrogou os prazos, ela cita que as implementações de 849 
medidas de equacionamento do déficit atuarial, que possam ser decorrentes, deverão ser 850 
apurados na avaliação atuarial de 2020, é justamente essa documentação que está 851 
faltando no processo que consta lá relacionado a PEC, que está criando embaraços para 852 
a própria tramitação desse projeto de lei, porque é uma coisa que se espera o 853 
cumprimento da própria portaria, além de ter essa portaria tem a Portaria nº 1348 que o 854 
Conselheiro já havia citado anteriormente e a Portaria nº18.084 que dispensou todos os 855 
cálculos atuariais anteriores justamente para se forcar no cálculo de 2020, e o 856 
Conselheiro vê como prioridade nº 1 da AMPREV e do CEP, e ter essa avaliação atuarial 857 
de 2020 analisado pelos membros do CEP, devidamente cumprida a legislação. O 858 
Conselheiro não abre mão do princípio da legalidade e não quer que esse princípio seja 859 
abandonado. Por fim, o Conselheiro Mauro perguntou sobre a previsão para estar 860 
iniciando a análise da avaliação atuarial de 2020, com base de 31/12/2019. O Presidente 861 
Rubens informou que a previsão é para a segunda quinzena de setembro/20. O 862 
Conselheiro Mauro perguntou ao Presidente se há alguma dificuldade de recepção de 863 
informação ou fornecimento de informação por parte de algum ente, que precise ser 864 
fornecido, ou já foi suprida essa necessidade? O Presidente informou, que todas as 865 
demandas estão sendo atendidas, e como o atuário não tem o histórico anterior, ele 866 
solicitou algumas informações complementares e a AMPREV está fornecendo. O 867 
Conselheiro Edílson Marques perguntou ao Presidente se já há uma previsão para o 868 
fornecimento de margem para empréstimos destinado aos beneficiários via banco? O 869 
Presidente Rubens Belnimeque informou que o sistema já está pronto, e já foi acordado 870 
com o PRODAP o Termo de Cooperação, o qual foi atualizado, e deve ser assinado sexta-871 
feira (28), e o PRODAP fica autorizado a fazer a cobrança do percentual com os bancos 872 
e ao final do ano, a metade do percentual dentro de um determinado limite o PRODAP 873 
irá devolver para AMPREV, como equipamentos de tecnologia. A previsão é para que 874 
seja iniciado no mês de setembro. O Conselheiro Edílson, falou a respeito de processos 875 
e sua regular tramitação ao Presidente Rubens Belnimeque, e recomendou  que fosse 876 
obedecido sempre nos processos que tramitam no  CEP e da AMPREV  a questão do 877 
direito constitucional do contraditório e ampla defesa as partes envolvidas, para  que no 878 
futuro não aleguem cerceamento de defesa e possam trazer nulidade aos Autos , bem 879 
como, citou como exemplo, o processo de Relatoria do Conselheiro Carlos Luiz Pereira 880 
Marques com  parecer do voto vista do Conselheiro Horácio Luís, apenas referindo se a 881 
formalidade e rito processual, sem entrar na matéria ou mérito da causa. O Conselheiro 882 
José Casemiro perguntou ao Presidente Rubens se há alguma possibilidade da 883 
AMPREV efetuar descontos nos benefícios dos aposentados, alguns junto a Associação 884 
dos Servidores da Justiça e outros ao Sindicato, quando eles são desligados e são 885 
aposentados automaticamente deixa de ser descontados e eles perdem o direito, por 886 
exemplo a voto, para eleger o próprio representante deles na AMPREV, e há um 887 
movimento junto a Associação, e o volume  de aposentados está aumentando bastante, 888 
e há um projeto de se fazer atividades na associação para eles, esportivas, música , 889 
cultura, etc., mas para isso eles tem que ser filiados. O Presidente Rubens informou que 890 
o Sindicato e a Associação tem que propor um convenio para AMPREV, visto ser possível 891 
essa parceria, que já existe com outros como, a Associação dos Militares e Sindicato dos 892 
Policiais Civis.  Ato continuo o Conselheiro José Casemiro informou que no dia 893 
04/04/2020 tinha um prazo para quem quisesse se inscrever para realizar a prova do CPA 894 
10, e dada a pandemia, esse prazo encerrou e ninguém fala, há alguma orientação nesse 895 
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sentido? Pois à AMPREV já dispões desse recurso para o pagamento dessas inscrições, 896 
e falta agora a prestação do serviço. A Secretária do CEP, avisou que o Assessor da 897 
Presidência André, informou que já está disponível novamente os prazos para 898 
agendamento das provas do CPA 10, e que é para o Conselheiro José Casemiro e os 899 
demais Conselheiros que ainda não realizaram, verificar os seus e-mails, que será por 900 
esse meio de comunicação que estão sendo realizados os novos agendamentos para 901 
realização das provas. O Presidente pediu se algum mais Conselheiro tiver dificuldade 902 
em realizar a prova que entre em contato o mais breve possível com a secretaria do CEP.  903 
ITEM - 12 - O QUE OCORRER. Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença 904 
de todos e deu por encerrada a reunião às dezoito horas e trinta minutos, e para constar 905 
eu, Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida será 906 
assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, vinte e seis de agosto de dois 907 
mil e vinte. 908 
 909 
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA 910 
Rubens Belnimeque de Souza 911 
 912 
VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA 913 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 914 
Lindoval Queiroz Alcântara 915 
 916 
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO 917 
Suplente: José Marlúcio Alcântara de Almeida 918 
Titular: Carlos Luiz Pereira Marques 919 
Titular: Meryan Gomes Flexa 920 
 921 
REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 922 
Titular: Mário Gurtyev de Queiroz 923 
 924 
REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 925 
Titular: Joryosvaldo Queiroz Oeiras 926 
 927 
REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 928 
Titular: Carla Ferreira Chagas 929 
 930 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 931 
Titular: Horácio Luís Bezerra Coutinho 932 
 933 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES CIVIS ATIVOS PODER EXECUTIVO  934 
Titular: Mauro Fernando Parente de Oliveira 935 
 936 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS 937 
Titular: Edílson Pereira Marques 938 
 939 
REPRESENTANTE DOS MILITARES ATIVOS 940 
Titular: Helielson do Amaral Machado 941 
 942 
REPRESENTANTE DOS MILITARES INATIVOS 943 
Titular: Micherlon Mendonça dos Santos 944 
 945 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 946 
Titular: José Casemiro de Souza Neto 947 
 948 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS 949 
Titular: Paulo de Santana Vaz 950 
 951 
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REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 952 
Suplente: Idelmir Torres da Silva 953 
 954 
SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA 955 
Lusiane Oliveira Flexa 956 
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