
Governador do Estado do Amapá 
ANNIBAL BARCELLOS 

Secretário de Estado da Fazenda 
JANARY CARVÃO NUNES 

Secretário de Estado da Educação, Cultura eEsporte 
ANTONNEI PINTO LIMA 

Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública 
HILDEBERTO CARNEIRO DA CRUZ 

1- Exercício u que pertence a despesa; 

II - Nome, cargo ou Junção do servidor que 
ficará responsável pela aplicação do 
adiantamento; 

III - Identificação da espécie da despeso 
mencionando o ítem do artigo 29 no 
dual ela se classifica; 

IV - Importância em algarismo e por exten-
so; 

V - Justificativa circunstaciada ao Chefe 
do Poder Executivo, para sua decisão 
quanto a conveniência e oportunidade 
da concessão. 

Art. 59 - Não se fará adiantamento a servi-
dor em alcance, nem a responsável por dois adian-
tamentos. 

Art. 62 - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições cm contrá-
rio. 

Macapá-AP, em 12 de maio de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ATOS DO PODER 
EXECUTIVO 

DECRETO N2  0582 DE 12 DE MAIO DE 1992 

O Governador do Estado do Amapá, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas pelo Arti-
go 119, Inciso XXV da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o teor do Ofício n2 
1311/92-GAB/SEAD, 

RESOLVE: 

Designar PEDRO AURÉLIO PENHA 
TAVARES, Secretário de Estado da Adminis-
tração, para viajar da sede de suas atribuições - Ma-
capá/AP, até a cidade de Fortaleza/CE, a fim de 
participar do 1 Fórum Permanente de Recursos 
Humanos da Administração Pública Estadual, no 
período de 13 a 15 de maio do corrente ano. 

go 119, Inciso XXII da Constituição do Estado o 
Amapá, e tendo em vista o teor do Ofício n 
0320/92-GAB/DEFENAP, 

RESOLVE: 

Nomear CONCEIÇÃO DAS GRAÇAS 
AMORAS MIRA, para exercer o cargo em co-
missão de Corregedor, , Código: CDS-3, da Defen-
soria Pública do Estado do Amapá. 

Macapá-Ap, em 12 de maio de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Macapá-Ap, em 12 de maio de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO M 0580 DE 12 DE MAIO DE 1992 

O Governador do Estado do Amapá, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas pelo Arti-
go 119, Inciso XXII da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista, o teor do Ofício n9 
0320/92-GABIDEFENAP, 

RESOLVE: 

Exonerar CONCEIÇÃO DAS GRAÇAS 
AMORAS MIRA, do cargo em comissão de Dire-
tor do Departamento Jurídico, Código: CDS-2, da 
Defensoria Pública do Estado do Amapá. 

Macapá-Ap, em 12 de maio de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2  0581 DE 12 DE MAIO DE 1992 

DECRETO N2  0583 DE 12 DE MAIO DE 1992 

O Governador do Estado do Amapá, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas pelo Arti-
go 119, Inciso XXII da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o teor do Ofício n2 
269/92-GAB/SEAGA, 

RESOLVE: 

Designar OTACÍLIO PEREIRA BAR-
BOSA, ocupante do cargo de Agente de Atividade 
Agropecuária NI-19, do Quadro de Pessoal do 
Ex-Território Federal do Amapá, para exercer a 
função de confiança de Chefe da Seção de Progra-
mas e Projetos PesqueiroslDPPl/DPPR, Código: 
CDI-2, da Secretaria de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento/GEA. 

Macapá-Ap, em 12 de maio de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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Chefe da Casa Civil 
RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Vice-Governador do Estado do Amapá 
RONALDO PINHEIRO BORGES Chefe da Casa Militar 

Maj. PM JOÃO ESTOESSE MONTEIRO DE ARAÚJO 

SECRÈTARIADQ 
Secretário de Estado da Administração 
PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Gera! 
RAIMUNDO BRITO DE ALMEIDA 

 

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento 
LUIZ ALBERTO FREITAS PEREIRP 

    

         

       

Secretário de Estado de Obras o Serviços Públicos 
EDILSON MACHADO DE BRITO 

Procurador Geral do Estado do Amapá 
ALDENOR SALES DA SILVA FONSECA 

Defensor Geral do Estado 
LOURIVAL QUEIROZ ALCÂNTARA 

 

  

Secretário de Estado da Saúde 
OSVALDO ALVES TEIXEIRA 

     

        

 

Secretário de calado  do Trabalho o da Cidadania 
MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM 

    

      

GOVERNO DO ESTADO 

LEI N9  0011 DE 12 DE MAIO DE 1992 

Institui, no âmbito da Administração Direta 
do Poder Executivo do Estado do Amapá, o paga-
mento de despesas pelo regime de adiantamento e 
dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ,ESTADO 

DO AMAPÁ 

FAÇO SABER QUE A ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DECRETA E EU SANCIONO 
A SEGUINTE LEI: 

Art. 12 - Fica instituido no âmbito da admi-
nistração direta do Poder Executivo do Estado do 
Amapá a forma de pagamento de despesas pelo re-
gime de adiantamento que reger-se-á segundo as 
normas que disciplinam a matéria. 

Art. 29 - Entende-se por adiantamento o 
numerário colocado à disposição da administração a 
fim de lhe dar condições de realizar despesas. 

Parágrafo Único - Poderão realizar-se'ob o 
regime de despesas: 

1 - Despesas com gêneros de alimentação; 

II - Despesas com medicamentos; 

III - Despesas miúdas de pronto pagamen-
to, com material de consumo e serviços 
de terceiros. 

Art. 39 - O limite máximo do adiantamento 
será de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzei-
ros), reajustados mensalmente pela TR (Taxa Re-
ferencial), ou outro indicador econômico que venha 
substituí-Ia, sendo de 10 (dez) dias o prazo para 
prestação de contas do adiantamento, contado a 
partir do término do período de aplicação. 

Parágrafo Único - O Período de aplicação 
que se refere o presente artigo será mensal. 

Art. 49 - O adiantamento será requisitado 
pelo titular do Órgão ao Governador do Estado, 
que deliberará sobre a concessão, a qual será efeti-
vada através de Decreto. 

Parágrafo Único - Na requisição do adian- O Governaaor do Estado do Amapá, usan- 
tamento deverá constar: do das atribuições que lhe são conferidas pelo Arti- 



PAULO ROBERTO PENHA TAVARES 
Diretor 

JECONIAS ALVES DE ARAÚJO 
Chefe da Divisão Industrial 

RUTH ENEIDA N. ANAICE DA SILVA 
Chefe da Divisão Administrativa 

TELMA M CALIXTO DOS S. DE OLIVEIRA 
Chefe da Divisão de Comercialização 

Sede: Rua Cândido Mendes, 458 - Centro 
Fone: (096) 222-5364 - (096) 223-3444 
Ramais: 176- 177- 178 
Fax: (096) 222-4321 
Telex: 96 - 2361 
Cep 68.900 - Macapá-AP 

DECRETO N2  0584 DE 12 DE MAIO DE 1992 

O Governador do Estado do Amapá, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas pelo Arti-
go 119, Inciso XXII da Constituição do Estado do 
Amapá, e sendo em vista o teor do Ofício n2 
172)92-SEAGA, 

RESOLVE: 

Designar IONETE NLY CAVALCAN-
TE DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Datiló-
grafo NI-30, do Quadro de Pessoal do ex-Território 
Federal do Amapá, para exercer a função de con-
fiança de Chefe da Seção çle Relação com Entes 
Operativos/DPPR, Código: CDI-2, da Secretaria de' 
Estado da Agricultura e do Abastecimento/GEA, a 
contar de 04.05.92. 

Macapá-Ap, em 12 de maio de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2  0585 DE 12 DE MAIO DE 1992 

O Governador do Estado do Amapá, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas pelo Arti-
go 119, Inciso XXII da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o teor do Ofício n2 
0173/92-SEAGA., 

RESOLVE: 

Designar OZEEL DA SILVA AMARAL,, 
ocupante do cargo de Agente Administrativo 
NI-32, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex-
Território Federal do Amapá, para exercer a 
função de confiança de Chefe da Seção de Plane-
jamento e Desenvolvimento Rural/DDR/DPDRA, 
Código: CDI-2, da Secretaria de Estado da Agricul-
tura e do Abastecimento/GEA a contar de 
04.05.92. 

Macapá-Ap, em 12 de maio de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2  Ó586 DE 12 DE MAIO DE 1992 

O Governador do Estado do Amapá, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas pelo Arti-
go 119, Inciso XXII da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o teor do Ofíto n9 
256/92-GAB/SEAGA, 

RESOLVE: 

Dispensar PEDRO DA CRUZ MACIEL, 
da função de confiança de Motorista, Código: 
CDI-1, da Secretaria de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento/GEA. - 

DIÁRIO OFICIAL 

DECRETO N2  0587 DE 12 DE MAIO DE 1992 

O Governador do Estado do Amapá, usan-
do das atribuições que lhe são çonferidas pelo Arti-
go 119, Inciso XXII da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o teor do Ofício n2  
256/92-GABISEAGA, 

RESOLVE: 

Designar LORIMAR RIBEIRO DE 
SOUZA, ocupante do cargo de Agente de Limpeza 
e Conservação NA-05, do Quadro de Pessoal do 
ex-Território Federal do Amapá, para exercer a 
função de confiança de Motorista, Código: CDI-1, 
da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abas-
tecimento/GEA. 

Macapá-Ap, em 12 de maio de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Secretaria de Estado 
da Administração 

EDITAL N2  024/92-SEAD. 

O Secretário de Estado da Administração 
do Governo do Estado do Amapá, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pelo Decreto (N) n2 
0295 de 18.12.91. 

RESOLVE: 

1 - Convocar os candidatos constantes do 
anexo, aprovados no Concurso Público destinado 
ao provimento de Cargos do' Quadro de Pessoal Ci-
vil do Governo do Estado do Amapá, para o Grupo 
Polícia Civil, de acordo com o Edital n2 019/92-
SEAD, publicado no Diário Oficial do Estado n2  
0321, do dia 15.04.92. 

2 - Fixar local, horário e período para apre-
sentação dos candidatos: 

- 
LOCAL : SEAD/Centro 'de Convenções 

"JOAO BATISTA DE AZEVEDO PICANÇO" 

PERÍODO: 18 à 30.05.92. 
HORÁRIO: 08:00 ÀS 13:30 h. 

3 - Informar que os candidatos devem com-
parecer munidos dos seguintes documentos: 

Ng. 2 

- Certidão Negativa de Protestos de Títulos 
dos Cartórios da cidade de seu domicílio nos últi-
mos 03 (três) anos; 

- 'Diploma de Bacharel em Direito para a 
Categoria de Delegado de 'Polícia (original e xe-
rox); 

- Certificado de 22  grau para a' Categoria de 
Agente de- Polícia (original e xerox); 

- CNH (Carteira Nacional de Habilitação), 
para ambas as Categorias (original e xerox); 

- Carteira de Trabalho (original e xerox da 
Parte da foto e Qualificação Civil); 

- Certidão de Nascimento ou Casamento 
(original e xerox); 

- Carteira de Identidade (original e xerox); 

- Certificado de Reservista: sexo masculino 
original e xerox); 

- CIC (original e xerox); 

- Título de Ele tor (original e xerox); 

- PIS ou PASEP"(origiral e xerox); 

- 02 (duas) fotos. 

4 - Os candidatos receberão o encaminha-
mento para submeterem-se aos exames laborato-
riais e especializados de: 

4.1 - EXAMES LABORATORIAIS. 
Hemograma; 
Parasitológicos de Fezes; 

.VDRL; 
Urina (rotina); 
Teste Elisa; 
Colesterol + Triglicerideos + Lipídios 
totais (a partir de 35 (trinta e cinco) 
anos; 
Glicose (a partir de 35 (trinta e cinco) 
anos; 

- EXAMES ESPECIALIZADOS DE: 
- Otorrinolaringológico; 
Psicológico. 

5 - O candidato de posse dos resultados dos 
referidos exames deverá apresentar-se no Hospital 

- 

Geral de Macapá, para submeter-se .a exames clíni-
cos geral e posteriormente na Divisão Geral de 
perícia Médica. 

6 - Esclarecer que o não comparecimento 
nos .prazos estabelecidos neste Edital, implicará na 
DESISTÊNCIA automática do candidato. 

Macapá-Ap, em 12 de maio de 1992. 

    

   

Macapá-AP, 12 de maio de 1992. 

PEDRO AURÉLIO LENHA TAVARES 
Secretário de Estádo da Adlalslraçio' 

    

- Certidão Negativa da Justiça Estadual 
(Civil e Criminal), da cidade de seu domicílio nos 
últimos 03 (três) aalos; 

 

 

ANNIBAL BARCELLOS 

   

      

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

Cr$ 80.000,00 

Cr$ 140.000,00 

PREÇOS DOS GABARITOS OU LAUDA PADRÃO 

- Modelo 1 Cr$ 50,00 
- Modelo II Cr$ 100,00 
- Modelo III Cr$ 200,00 

REMESSA DE MATÉRIA 

Às matérias a serem publicadas no Diário Oficial 
somente serão aceitas se apresentadas nas laudas pa- 

drãodo DIO (Modelo 1, li e III), encaminhadas através 
do Ofício ou Memorando 

PREÇO DE VENDAS AVULSAS 

Preço Zxemplar Cr$ 800,00 
Exemplar atrasado Cr$ 1.000,00 

PREÇO DE PUBLICAÇÕES 

Publicações centímetro por coluna - . . Cr$ 9.00.0,00 
Preço por página Cr$ 1.400.000,00 
Proclama de Casamento Cr$ 20.000,00 

O 010 reserva-se o direito de recusar a publica-
ção de matérias apresentadas em desacordo com suas 
normas - 

HCRÁRIO DE ATENDIMENTO 
Horário: das 07:30 ã's 13:30 horas 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

- 

 
Assinatura 'Trimestral/Macapá 

- Assinatura Trimestral/Outros Estados e 
Municípios 



ÓRDEM DE GRUPO 
CLASSIFICAÇÃO 

GRupo - POLÍCIA: CIVIL 
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36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
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49 
50 
51 
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53 
54 
55 
56 
57 
58 

.59  

CATEGORIA FUNCIONAL: DELEGADO DE POLÍCIA 

Daniel Meio Mascarenhas 
Luiz Marcos da Silva 
João de Holanda Farias 
João Marinho Monteiro Munes 
Raimundo Pacundes dos Santos 
4fonso Henrique Oliveira Pereira 
Marcelo Moreira dos Santos 
Paulo Cesar Caválcante Martins 
Lusdenia da Silva Macid 
Flávio Costa Cavalcante 

,Clo Farias de Araújo - 

Benemar Benedito dos Santos 
Fabricio Ramos Couto 
Waldelice da Silva Carneiro 
Edjane Maria Norberto Feitosa 
Jose Ivo Casimiro 
Roberto Jose Nery Moraes 
Roberto Joaquim da Silva Filho 
Luci Meire Silva do Nascimento 
Jane Gleyse Silva Santos 
Antonió Iran Coelho Sino 
Jose Roberto Barbosa Prata 
Jose Alcantara Neves 
Hildegardo Manoel Thaumaturgo Peres 
Reginaldo cie Paula Lima 
Luiz Gonzaga Pereira da Silva 
Ernand Rosa da Silva 
Claudionor das Dores Soares 
Julio Cesar Firmino Alves 
Odanete das Neves Ribeiro Duarte 
Emane Soares Ferreira 
'Liomar Souza Comes da Silva 
Liege Cristina de Vasconcelos R. Comes 
José  Arthur Ferreira Filho 
Francico Roberto Ferreira Martins 
Antonio Atanazio.Picanço Gonzaga 
Carlos Eduardo Mello Silva 
Eliane- Perez Vanetta 
José  Roberval Rangel de Andrade 
Alan Moutinho Albrecht 
Marcus Vinicius Gouveia Quintas 
Marlia Brito Bezerra Xavier 
Izabel Cristina Frota Lima 
Rosilene Martins de Sena 

CATEGORIA FURCIOIAL ACERTE DE POLÍCIA 

Elias da Costa Farias 
Manoel Ribeiro Cavalcante  Filho 
José  Wenceslau Ferreira Rocha 
Eduardo Fisbhen 
Emir Cavalcanti Furtado

- 

Luis Henrique de Carvalho Lopes 
A,lexandro Dourado de Arago 
Antonio Carlos Sousa Brasil 
Ana Cristina Alfaia Brando 
Marcel Vinhas Cavalante 
Marco$ Cesar Torres Ferreira 
Gilson Ferreira de Almeida 
Luciana Lima Marialves de Meio 
Sid Neves Mira Martel 
Lbiz Sérgio Silva da Cruz 
Geraldo Magela Rocha 
Sandro Simey Torrinha da Silva 
Maria Eunice Barbosa dos Santos 
Doratania Viana da Silva 
Almecindo Gibson Barbosà 
Edilene Antonia Castro Silva 
Lane Frank Oliveira Fernandes 
Joval Farias da Costa. 
Maria do Carmo Vale Simes 
Saint Clair Carvalho de Araújo 
Raimundo de Souza e Souza 
Cana da Silva Arrelias 
Mauro Alberto Rodrigues Vira 
Cilena do Socorro Nascimento Lacerda 
Jorge Edson Costa da Silva 
Paulo Sérgio Cunha Pinho 
Jose Amé rico Cordeiro das Neves 
Sebastião Jose de Moura 
Sylvia Rejane Martins Alfaia. 
0sny Brito da CostS 
Claubenil Sebastião Botelho de Paiva 
Antonio Carlos da Silveira Meiguins 
Afonso Cordeiro 
Janilton Rabelo Mourao 
Domingos Jo Salomão Neto 
janio Augusto da Silva Brito 
Agnaldo Brito Costa 
Lúcia Telma doa Anjos Costa 
Gilvandro Nascimento de AraújÕ 
Ricardo J05 Neri de Oliveira 
Waldir Braga Figueiredo 
Sergio Rodrigues da,Silva 
Eduanilson Morais Marques 

Jaime Antonio Mndonça Pontes 
Roerto Joaquin? da Silva Trindade 
Carlos Alberto da Silva Rêis 
José  Aquino Ferreira Bezerra 
Jose GuilhÓrme de Souza Vallws 
Gilbam Socorro de Sousa Saraiva 
Eduardo Luiz Soares-Maciel  
José Francisco Morais de Oliveira 
'.Arnaldo Brito Costa 
Jaziel Borges de Oliveira 
Paulo Sandro Nunes Trindade 

DIÁRIO OFICIAL 

livio Cleber Cunha Maues 
Maylom da Silva Paes 
Crispim Torres dos Sritos 
Sérgio Monteiro da Fonseca 
Waldlvino.-Fagundes do Nascimento 
Mauro Queiroz Cardoso 
José Francisco de Araújo Pimentel 
Ademir Barbosa Saflches 
Maria Eliene Rocha Rodriues 
Jose Romeu Lima Figueira 
Jane Cristina Malheiros dos Santos 
Liiiàn de Oliveira Pereira 
Pablo Batista Cambraia 
Olavo Fagundes da Silva 
Maria Eliane de Souza 
Antonio Carlos Pimentel Pavão 
Sérgio Pereira Castelo 
Sueli Maciel  de Oliveira 
Raimundo Assis Lopes Pinto 
Márcia Cristina Rabelo da Silveira 
José .paria dos Santos 
Adeltori Magno Ataide de Castro 
Moisés Tavares .Serra 
Helio Maciel  Junior 
Orlvaldo Costa dos Santos 
José  Mariano Bruno dos Santos 
Everaldo Carneiro Ribeiro 
Pedro Alulzio da Silva Ferreira 
Roberto Parintins .dos Santos 
Clodõaldo Barbosa dè ALmeida 
Edson Quaresma Barbosa 
Ferdinanto Moth dos Anjos Monteiro 
Sandra Maria Tertuliano 
Francisco Barreto do Nascimento 
5idney Rui Ferreira Matias 
Ana Célia Cavalcante de Souza 
Idelma Lúcia da Silva Meireles 
Ivan Jose e Lima - 

Jose Cosme de Oliveira Lobato 
Raimundo Nonato Brito da Silva 

Marco Antonio Paatana do Nascimento 
Cleobemnaldo Ribeiro Leite 
Elinaldo Carneiro de Albuquerque 
Stella Silvina Menezes Andrade 
Rinaido Luiz Duarte Rodrigues 
Tereza Cristina Amoedo Sarmento 
Joab Geraldo Ferreira 
Benedito de Oliveira Souto - 

Cícero Roberto Cama Penafort 
Júlia EmÍlia Macedo Saldanha 
João Gutemberg Weil Pessoa 
Edivaldo Homobono Santa Brigida 
Hideraldo Teixeira Monteiro 
Marion Brandão Rodrigues de Oliveira 
Maria de Nazar Cordeiro das Neves 
Asplenio da Costa Ribeiro, 
Raimundo Trindade Nery 
Herivelton Carlos Oliveira Picanço 
Ajaje Jose Rachid Neto 
Alberto da Silva David 
Clecio Luis Vilhena Vieira 
Fábio Batista Cambraia 
Vilson Vaz Soares 
Waldir Marques- da Silva 
Marlene Monteiro de Souza 
Raimundo Nonato Mendes Tourinho 
Antonio Pereira de Meio 
Otaciano Barros Nogueira da Silva 
Odinaldo Moacir Campos Femnans 
João Pereira da Silva 
Eronias Torrinha da Silva 
Regina Viana Pantoja 
Ronaldo Gonçaives Fernando 
Francisco Assis Amansjs Cardoso 
Deusa Ely Oüarte da Silva 
Alberto Jose Comes de Araújo 
Aguinaldo Claudino Ribeiro 
Jose Pereira do Nascimento 
Maria .Assunção Giusti de Almeida 
Augusto Cesar Gouvea Quintas 
Abelardo Lima Pereira-  Filho 
Helde Morais de Azevedo 
Raimundo Soares de Almeida 
Joo Almeida Lopes 
Jussara Guimaraes de Andrade Monteiro 
João Laurindo Amanajs Cardoso 
Salvador dos Santos Baia 
Levi Miranda dos. Santos 
Raimundo Vainei Pureza de Melo 
Carlos Alberto Serra Tavares 

Maria Lúcia Mascarenas Monteiro 
Francisco Azevedo Costa Trindade 
Renivaldo Cantur.ia Siqueira 

Aroldo da Silva Mendes 
Jose Ferreira da Silva Junior 
Raury Barbosa Comes da Silva 
Orlando Jose Lima da Cruz Junior 
Carlos da Conceição da Silva Nahum 
Jose FernandesFurtado Junior 
Perciliano Comes Vital 
Gilkon Cleiber Viana Neves 
Danilson Martins de França 
Deodoro de Carvalho Flexa 
Luiz.Augusto dos Santos Pinheiro 
Antonio Francisco Coelho Pereira 
Francisco Ribeiro dos Santos 
IsÍdio Lalor Bandeira Junior 
Angelo da Silva Favacho 
Maria das Graças Pereira Aleluia 
Joskltino de Oliveira 
Antonio Carlos Reis Filho 
Maria do Cu Wei1 Pessoa 
Maria Graceli Bezerra de Souza 
Francisco das Chagas de Souza Campos 
Wilson Leal Siqueira 
Jose Ribamac da Silva Pires 

Pâa.3 

176 Antonio Clio Silva Sales 
177 Dalton da Costa BeilO 
178 Hozenilda Maria Cordovil Ferreira 
179 Lucas Marinho Gomes 
180 J0.0 das Neves Filho - 

181 Jose Ribamar da Silva Ramos 

182 Antenor A1m€idá Lopes 
183 Raulian Passos do Nasairnento 
184 Jacira Silva Meira 
185 Auto Jose Favacho Soares 
186 Ronaldo Santos Magalhaes 
187 Joao Benunes Alcântara do Nascimento 
188 Clodoaldo Souza de Freitas 
189 Kennedy Maciel  de Brito 
190 Alberto Munes da Cruz Neto 
191 Alacid Barbosa Dias 
192 Edilardo Homobono Santa Bnigida 
193 Artilanisr Pinheiro Lima 
194 Jorge da Silva Duarte 
195 Wilson Jose Dias Maicher 
196 Neuton Fernandes da Silva 
197 Arildo Chagas da Silva 
198 Gildete Raimunda Aleixo Munes 
199 Romana Costa Barriga 

-200 Paulo Araújo Amaral 
201 Juarez do Nascimento Lima 
202 Raiderson Sucupira Souza 
203 Eli  Marcelo Sales da Costa 
204 Antonio Kleber de Souza dos Santos 
205 Decio dos Santos Farias 
206 Marco Antonio Fonseca Figueredo 
207 Tarcila Maria Souza de Campos 
208 Edilena Gonçalves Dias 
209 Sanderlei Almeida Barreto 
210 Rosemary Costa Barriga 
211. Wene Valentç da Silva 
212 Tarcirene- Santana de Araújo 
213 Jose Ronaldo de Queiroz Pinheiro 
214. Claudia Cibele Comes Picanço 
215 -Adriano Alex dos Reis Lobato 
216 Kleiton Cesar Filgueiras Teixeira 
217 Waidinia Gonçalves Fonseca 

COORDENADORIAS ESTADUAIS 

P O R T A.R 1 A (P) n9  032/92-CEICT 

10 COORDENADOR DA -COORDENADORIA DE ES 

TADO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO -E TURÍSMO, 
- 
do 

Governo do Estado do Amapá, no uso de suas 
airibuiçes, 

R E 5 O L V E: 

Art.,  lv - Designar MARIA ZULEIDE DOS 

REIS MORAIS,Diretora do Departamento de De-

senvolvimento do Comrcio, cdigo CDS-2, e 

CARLOS COS-TADE ALMEIDA, Chefe da Divisode 

Comércio Exterior, cdigo CDS-1,pertencente. 
ao  Quadro de Pessoal do Ex-Território Fede-
ral do Amapá, lotados nesta Coordenadorja  

para viajarem da sede de suas atribuiçes' 

MacapÍ-AP, at a cidade de Beln,com o ob-

jetivo de Participar de uma reunio da Cama - 

'a de Comrcjo do Exterior da Guiana Fran- 

cesa, no período de 11 15.05.92, conforme 

o que Consta no Oficio nS 0161/92-DDC/CEIcT. 

Art. 2Q. - Revogam-se as disposiçes 

- 
em contrario. 

D-se cincia cumpra-se e publique-. 

GABINETE DÓ COORDENADÕR DA COORDENADORIA DE 

ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURÍSMO, em - 

MacapÍ (AP),04 de Maio de 1992. - 

ROBERVAL SOUSA DE AZEVEDO PICANÇO 

=Coordenador da CEICT= 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA PROVA DE 
DATILOGRAFIA. 

0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL 

MacaØ& 1345-92 

Coord. Estadual de 
Indústria Comércio 
e Turismo 



FEDERAL DA 1' REGIÃO convoca os candidatos habili 
tados e classificados rias provás escritas objeti-
vas do Concurso Publico para provimento  de cargos 
no Quadro de Pessoal das Seçoes Judiciarias da l 
R€giao, na Categoria de Auxiliar Judiciario,de cori 
formidade com o disposto no Capitulo VI, item 2, 
do Edital de Concurso Publico, publicado no Dia-
rio Oficial e Diário da Justiça de 03 •e 04.02.92, 
respecMvamente, para prestarem a prova pratica 
de Datilografia, de abordo com as seguintes orien 
taçoes: 

1. Data da realização: 17.05.92 
2. Horário de Apresentação dos can 

didatos: 
A apresentação se dará ppr turmas, 

sendo os candidatos chamados em intervalos de 30 
minutos, de acordo com o horário estabelecido no 
Cartão Informativo. 

4.3 No havera segunda chamada scb 
hipotese alguma, implicando a ausericia do candida 
to na sua eliminação. 

S. Material: 
Os candidatos deverao 'ccmparecer ao 

local das provas portando caneta esferografica 
azul ou preta.

- 

6. Da Prova Pratica; 
A prova pratica sera realizada em 

maquina manual, nao ,sendo pd'mitido o uso de ma- 
quina própria nem maquina elétrica.

- 

7. Criterios de Avaliaçao: 
A prova de datilografia tera cara-

ter exclusivamente eliminatório, considerando-se 
habilitado o candidato que nela obtiver nota igual 
ou superior a50 (cinquenta) pontos. 

-
A prova mera avaliada quanto apro 

.duçao (numero de toques por minuto) e erros(nume-
ro e tipo de erro cometido na transcrição). Por-
tanto, uma prova mais curta e com menos erros po-
de valer tanto quanto uma mais longa e com muitos 
erros. -

- 

8. Produção: 
Em principio, a nota 100(cem) sera 

atribuida a transcricao sem erros, em que ocandi-
dato tenha produzido, no mínimo, 960 toques em 6 
minutos, ou seja 160 toques por minuto. 

A cada "linha" datilografada alem dos 960 to-
ques, merao atribuídos 6 (seis) pontos. 

9. Descontos por Erros: 
A cada linha, ou conjunto de pa1avrassaltada, 

duplicada ou sobreposta havera uma. deduçao de 10 
(dez) pontos. 

Serao descontados 5(cinco) pontos para os se- 
guintes tipos de erros: 

- espaçamento desigual entre as linhas,espaça- 
manto simples ('grudado) ou muito largo; 

- parágrafos desiguais, parágrafos com menos de 
6 toques ou com mais de 15 toques, falta de para 
grafo ou colocaçao de paragrafo onde nao existe; 

- margem esquerda sem alinhamento; 
- datilografia que ultrapassar os fios que li- 

mitam as margens superior e inferior. 
Por outros erros, do tipo dos exemplificados a 

seguir, sera descontado 1(um) ponto por ocori!en  
cia: 

- palavra, sinal, acento e letra: saltada, du- 
plicada, acrescentada, trocada, invertida, sobre- 
posta, deslocada ou desalinhada; 

- espaço desnecessário e falta de espaço; 
- erro na separaçao de silabas; 
- datilografia que ultrapassar os fios que li- 

mitam as margens esquerda e direita; 
- falta ou uso indevido de maiusculas. 
10. Observações: 
- A margem direita nao necessita de alinhamento 

portanto 5êra considerado erro a utilização de re 
cursos inexistentes no texto (traços, barras, eta) 
para compor a margem direita. 

-- Usar espaçamento 2. 
- Serapetmitido o uso de régua ou similar  pa-

ra acompanhar o texto. 
11. RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS HABILITADOS 

E CLASSIFIQADOS, EM ORDEM ALFABÉTICA, POR SEÇÃO 
JUDICIARIA, QUE PRESTARÃO A PROVA PRATICA DE DATI 

3. Locais de Prove.: - 
Os candidatos deverao apresentar-se 

nos locais indicados para realização da prova,con 
forme consta do Cartao Informativo, a'ser enviado 
pela Fundação Carlos Chagas, átraves da Empresa 
de Correios e Telegrafos, e das relaçoes a serem 
afixadas no TRF - 1' Regiao e respectivas Seçoes 
Judiciarias. - 

4. Identificação dos Candidatos: 
Os candidatos deverão apresentar-se 

munidos do ORIGINAL da Cedula de Identidade, ou de 
Carteira expedida por Orgaos ou ConseJhós de Clas 
se ou de Carteira de Trabalhoe Previdencia Social 
e Cartão Informativo. - 

4.1 Candidatos sem documentos nao 
farão provas. 

4.2Nao serao aceitos protocolos de 
documentos. 

LOGRAFIA: 

Brashia, 11 de maio de 1992. 

JUIZ JOSÉ ANSELMO DE FIGUEIREDO SANTIAGO 
PRESIDENTE 

PROVA DE DATILOGRAFIA PARA F06-AUXILIAR JUDICIÁRIO 
LOCAL:0701-SENAC-SERV.NACIONAL APREND .COMERCIAL 
SALA : 001 
DATA : 17/05/92 AS 07:30 HORAS 

10 CANDIDATO(S) NESTA SALA 

DATA: 17/05/92 AS 08:00 HORAS 

NÚMERO NOME DOCUMENTO 
099075J CARLOSNANDO SILVA RAROS 0000003512 
099081E CLANY H.O.BANDEIRA BARBOSA 0858718638 
O99l0lG DORIS SOARES CARDOSO 0001319598 
0991021 EDEMUNDO FERREIRA SANC.HES 0000212475 
099103K EDHISA MARIA TORK SOUZA 000009696.5 
099115G ELCIAS GUIMARÃES BORGES 0000129895 
099120K ELISABETE RIBEIRO FONSECA VALES0000439912 
099121B ELIZABETE SANTOS DE OLIVEIRA 0000049545 
099122D ELIZABETH ALDA F. FERREIRA 0000001181 
099127C EVANDRO MONTEIRO BARROS 0001473259 

NÚMERO NOME 
099040B AL PELAES DOS REIS 
099046C ALMIRO ALVES DE ABREU 
099051G ANA CLEIDE FURTADO PÁPALEO 
099055D ANA RAIMUNDA MARINHO BRANCO 
099060H 
030358H 
099064E 
099067K 
099068B 
09O69D 

DOCUMENTO 
0000035181 
0000127886 
0002158146 
0000040210 

ANTONIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 0001431341 
ANTONIO DE OLIVEIRA MEIRELES 0000100232 
ANTONIVALDO CAMBRAIA ALVES 0000112496 
AMLANAR PINHEIRO LIMA 0000008089 
AUGUSTO ADAUTO CARDOSO GUEDES OOOÕ0585 
BENEDITA DIAS DE ANDRADE 0000036115 

DOCUMENTO 
0000069872 
0000027187 
Õ00007002O 
0000022475 

10 CANDIDATO(S)-NESTA SALA 

10 CANDIDATO(S) NESTA SALA 

DATA: 17/05/92 AS 09:00 HORAS 

NÚMERO NOME 
099194G tJÚLIO ÃR FIRMINO ALVES 
099217D LUIZ TRINDADE JUNIOR 
099225C- MANOEL RAIMUNDO B.DA FONSECA 
099236M MARCOS A.TÁVORA DE MENDONÇA 
0992-39C 
099242C 
099244G 
O9949F 
099253H 
099261C 

DATA: 17/05/92 AS 08:30 HORAS 

NOME 1 - DOCUMENTO 
FRANCISCO GUEDES MONTEIRO 0000011536 
FRANCISCO JORGE GEMAQUE C01MBRA0000128821 
FRINEA GOMES PINTO 0002107468 
GILBERTO UBAIARA RODRIQUES 0000045551 
IZABEL SILVA BARBOSÃ 0000609618 
JOANA DARC TORK DE OLIVEIRA - 0000064754 
JONATAS DOS SANTOS ANDRADE 0000572461- 
JOSE EDSON CARDOZO DE SOUZA 0000013163 
JOSE JAMES DIAS COELHO 0001877054 
JOSE MARCIONE DA SILVA E SILVA000OO6O79 

NÚMERO 
099131E 
099132G 
0991331 
O99l4lH 
099151K 
0991641 
099173J 
0991811 
09918313. 
09918SF 

DOCUMENTO 
00OO59480 
0000436421 
0114005086 
0000004084 

MARIA CLARA MENEZES OLIVEA .0000069493 
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CRUZ 0000207987 
MARTA DARLENE COLHO BARROSA 00000 1,0295 
MARIA DE FÁTIMA GALENO CARDOSO 0000131387 
MARIA LOURDES ESTCI6 RIBEIRO 0000508482 
MARIA DO P.SRIBEIRO DE ARAÚJO 0000003123 

10 CANDIDfTO(S) MESTA SALÁ - 

DATA: 17/05/92 AS 09:30 HORAS 

NÚMERO 
099269A 
099271J 
0992761 
0992853 
0992931 
099296K 
0992960 

NOME - 

MARIA ELTE DE SOUZA 
MARTA EUCIANE ARAUJO DE SOUZA 
MARIA LORENA ALFAIA DIAS - 

MARIANGELA MARINHO R.DA SILVA 
MARLUCIO DE SOUSA NASCIMENTO 
MARUCIA DA COSTA SILVA 
MAXSHUELLMA RUFINÕ BORGES 

099320H PAULO DE LIMA RODRIGUES - 

0993353 REINALDO ANTONIO COSTA SERRA 
0993431 ROSANGELA COELHO-  REGIS 

10 CANDIDATO(S) NESTA SALA- 

DOCUMENTO 
0001571214 
0000014190 
OOOOb18235 
0000216413 
0000013R74 
0002068560 
0000990137 
0000068284 
0000731619 
0000106590 

DATA: 17/05/92 AS 10:00 HORAS 

NOME - DOCUMENTO 
ROSÂNGELA VIANA VAZ 0000032424 
RUI GONÇALVES LIMA ' 0000038197 

RUTILENE MENDONÇA GOMES BARBOSA0000057290 
SALETH DE NAZARE P.FERNANDES .0000058266 
SERGIO DOS SANTOS OLIVEIRA 0000203325 
SOLANGE CASCAES DE BRITO -- 0001878853 

0000009531 
0000575724 
0000032077 
0000017927 

NÚMERO 
099345B 
l04632J 

099358K 
099359B 
099368C 
099383J 
09938C - SONIA MARIA BARROSA DA COSTA 
099387G STEVES RANGEL GALEÃO 
0993831 SUELI NAZARÉ BRITO DE MIRANDA 
099393B TARCILA MARIA SOUZA DE CAMPOS 

10 CANDIDATO(S) NESTA SALA 

DATA: 17/05/92 AS 10:30 HORAS 

NÚMERO - NOME - 

099397J TEREZINHA CABRAL DE CASTRO .
,  

099401H VALDECI DE FREITAS FERREIRA 
099404C VERA LÚCIA CARDOSO FERREIRA 
0994071 WALQUIRIA CORRÊA DE ALMEIDA 

4 CANDIDATO(S) NESTA SALA 

EDITAL 
(RESULTADO DAS PROVAS ESCRITAS) 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 
REGIÃO, torna p1b1ico o resultado dos candidatos 
classificados nas provas escritas objetivas para o. 
Concurso Publico destinado ao proymento de cargos 
no TI(F - 14  Região e Seçoes Judiciarias vinculadas, 
nas seguinls categorias funcionais: Tecr.icoJudl-
ciaxio(areas fim e meio), Oficial de Justiça Ava-
liador-, Atendente Judiciário, Agente de Segurança 
Judiciaria, Bibliotecário, Contador, Telefonista 
Medicd, Enfermeiro, Psicologo, Odontologico, Enge-
nheiro, Arquiteto, Administrador, Estatistíco, As-
sistente Social, Tecnic.o de Contabilidade,Operador 
de çomputaçao, Desenhista, Artífice de Mecanica e 
Artifice de Carpintaria e Marcenaria. 

Para a categoria funcional de Auxiliar Judicia- 
rio somente foram classificados e habilitados os 
candidatos aprovados nas provas escritas objetivas, 
na conformida&e do disposto no -Capitulo VI, item 2, 
do ldftal de concurso Publico, publicado no Diário 
Oficial e Diario da Justiça de 03 e 04.02.92, res-
pectivamente, que serão convocados para prestarem 
a proya pratica de datilografia-atraves de Edital 
especifico. - - 

RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS HABILITADOS NAS 
PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS, EM ORDEM DE CLASSIFICA-
ÇÃO, EXCETO PARA A CATEGORIA DE AUXILIAR JUDICIÁ- 
RIO: - - 

Brasília, 11 de maio de 1992. 

JUIZ JOSÉ ANSELMO DE FIGUEIREDO SANTIAGO 
PRESIDENTE 

100540G- AUGUSTO CESAR M.FIGUEIREDO 0000000527 
100544D DANTE JOSE F.FERREIRA - 0257516517 
10051i6H EDERNEY GOUVÊA QUINTAS 0001353398 
100549C EMANUEL VAZ A.DA SILVA - 0001027941 
100552C EVALDO EXPEDITO DOS SANTOS 0000631315 
106562F JUCICLEIA MARILIA N.CASTRO 0000075479 
100571G MARCOS CESAR VELHO DA S1LVA0057293599 
100582A RONALDO PADILHA DE SOUZA - 0000011366 

8 .100585G SERVULA Má ROLA SOARES 0000595589 
5'- 
4 OPÇÃO 1(11 - TELEFONISTA 

0994241 ALESSANDRA TEIXEIRA MENEZES000000566O 
099430D ANA CLAUDIA DA M. BARRETO 0000054344 

9 099439K ANA LÚCIA SOARES 0000032257 
11 099440G ANA Má DE OLIVEIRA BATISTA 0000009015 
7 0994461-! ANGELA DÉBORA BRAZÃO NUNES 0000061782 
1 0994551 ARCELINO GERALDO B.FILHO 0001092142 
8 - 099463H CARLOS MAGNO S.R0DRIGUES 0000064709 
5 099474B CLODOVIO DE PAULA MELO 0000216114 
16- 099476F DALVA TORRES DE A.CESCON 0000213674 
12 099477H DANIELSON LUIS A.PINHEIRO 0000068526 
6 099478J DARIVALDA VALES DA SILVA 0000073999 
10 099479A DARLI TAVARES CANDEIRA 0000073647 
2 099482A DIANA NAZARÉ A.SALIEIRO 0000042686 
17 099498E.EDIVALDO GOMES VASCONCELOS 0000063821 
14 099509F ELIANE FERREIRA ANDRADE 0000070444 

095510B ELIETE E. L. SANTANA 0001111034 
099514J ELIZABETE M.DANTAS S.SOUZA 0000008522 
099516C ELIZABETH DA COSTA DE S0USA0000044855 

OPÇÃO AOl - TECNICO JUDICIÁRIO - ÁREA FIM 

NÚMERO NOME • DOCUMENTO CLASS 

098694K IACI PELÀES DOS REIS - 0000104390 1 
098697F JOSÉ IVO CASIMIRO 0000579688 6 
098700B LIEGE CRISTINA DE V.R.GOMES0002134684 7 
0987010 MARCELO MOREIRA DOS SANTOS 0099739486 3 - 

098702F MARCOS ANTONIO D.DE ARAGÃO 0081046284 2 
0937-03H MARCUS VINICIUS G.UINTAS 0000584486 
098705A M' MADALENA CARNEIRO LOPES 0000034063 
098707E MAURO BRANT 1-IÉRINGER 0000683399 

OPÇÃO B02 - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA MEIO 

098725G 
098730K 
10987601 
098775K 
098792K 
098800F 
098803A 
048864B 
0988268 
098829H 
0988370 
098876F 
0988953 
098924B 
0989 29A 
0989301-1 

ALDO SIMÃO C. FERNANDES 0000209889 
ANA LÚCIA BLANC DOS SANTOS 0006300547 
CREUSA MACHADO DOS REIS - 0000041624 
EDSON RAMALHO DE OLIVEIRA -0000102675 
FRANCISCO QUINTELA CARMO 0000007406 
IDEUSANA DE V. SEPEDA 0002341015 
IVANCI MAGNO DE OLIVEIRA - 0000096966 
JOAN DE CASTRO .ALVES - QD00276853 
JOSE EDUARDO TOCANTINS MELO 0001458250 
JOSE HAROLDO G.DE L.FILHO 0001240663 
JOSELIA DOS.BARBOSA SILVA 0000288615 
M' DO S.FORTUNATO MONTEIRO 0000102324 
Má MARGARIDA B.VALADARES 0000053308 
OSMAR NERIMARINHO FILHO 0000064973 3 
PAULO ROBERTO GOUVEIA QUINTAS0000003967 13 
PAULO SERGIO ALVES BEZERRA 0000065461 4 

5 
7 
8 
2 
4 
6 
3 
9 
1 

41 
38 
22 
33 
41 
22 
52 
6 
20' 
29 
22 
12 
8 
14 
18 
21 - 

33 
22 

MaCapi, 19-05-92 
- 
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099790A ADAMOR GUEDES DA CONCEIÇÃO 0000212864 
099807C ALINE CONCEIÇÃO C.DE ALMEIDA 0000068198 
-099818H ANA KARLA FREIRE GODEIRO 0001307815 
-099820F ANA MARIA FERREIRA HENRIQUE 0857719538 
106946J ANA REGINA LIMA DE AMORIM 00000121?3 
099822J ANDREA APARECIDA DA SILVA 0003536465 
099828K ANONIO JAIME PIMENTEL PAVÃO 0000009122 
099834F ANTONIO ALVES MANDES 0000203044 
0998 

1 
ANTONIO bEZAR T. MENEZES 0001760502 

099842E ANTONIO VALTENCI VIANA LEITE 0000013455 
099860G AUGUSTO CEZAR LIMA QUEIROZ 0000034160 
099867J CARL?JS ALBERTO MENESCAL RAMO0000014887 
099868A CARLOS ALBERTO SERRA TAVARES' 0002017895 
0998843 CLAUDIO JOSÉ MODESTO PINTO 0000070278 
099885A CLAUDIO MARCOS FERREIRA LEITE0000037780 
0998891 CLEONICE TENÓRIO CARDOSO 0001360643 
099900D DARIO DE MELO-LOPES FILHO 0091482034 
099916H DOMINGOS SÁVIO M. MERICIA '0001714508 
099926K EDIMARCIA PONTES MOTA 0001458596 
099932F EDNEY JOSÉ MARTINS PEREIRA 0002009847 
099938G EGNALDÓ COSTA FELIX - 0001437162 
0999421 ELENY DÓ S.MARTINS QUINTELA 0000130790 
099952A ELSON GOMEÉ TAVARES 0000028004 

09995G- EMERSON MENDES DE OLIVEIRA ÕÕ0ÕÕ43897 
099961B ERNANDES ALENCAR DOS SANTOS0000040869 

- 

 
09965J EVA Má ALVES CAVALCANTI - 0001930859 
0999760. FRANKLIN CARVALHO MACEDO 0079108478 
099978H GEORGE ROBERTO DOS S.ARAUJO 0000001107 
100000H IACY FURTADO GONÇALVES 0000018020 
100001J IBIS AMAZONAS C.DA SILVA -0000017887 
100005G ILO COSTA DE SOUZA 0000Q58584 
1000090 IRANETE LIMA DE A.LACERDA 0000103661 
100018E JADER RODRIGUES DA SILVA 0000378163 

.100028H JOAB GERALDO FERREIRA 0005924405 
1000398 JOB DUARTE MORAIS 0000109300 
160o4o1 JOCINILDO BATISTA MOURA 0000103738 
1000541 JOSÉ GUILHERME DE S. CORTE 0000014901 
1000510 JOSE M--FERREIRA DOS SANTOS 0000101963 
100062HJOSE RICARDO CARDOSO GUEDES 0000123644 

- 100067G JOSIANE DA SILVA FERREIRA 00b0017342 
100069K JURACI INGLÊS DE MORAIS 0000059096 
1000711 KALIA STONIA DO S.FREIRE 0000005587 
100083E LEONICE BORGES MEIO 0000061278 
100096C LUIGINO AMORIM MORO 0000081903 
100097E LUIS CARLOS CORREA SERRÃO 0000058479 
100108F LUSOMAR LEÃO DA SILVA 0000419735 
100127J MARCIO EDINELSON M;BATISTA 0000058485 
100131A MARCOS JOSE REATEGUI SOUZA 0000080678 
10b155D M4  DO SOCORRO R.PINHEIRO 0000025657 
1001602 Má GONÇALVES COSTA ROSA - 0000011165 
1001831 MARINALDO MOURA SERRA GAMA 00Õ0060700 
100189J .MARLENE CONSEIÇÃO R.TAVARES 0002017776 
1002083 NCY NEVES MONTEIRO. 0000031198 
100228E PATRICIA ALCÂNTARA VERDE 0006152863 
100230C PAULO CELSO P. BAGUNDES 0066420142 
10023lE PAULO DAS NEVES BITTENCOURT 0000105251 
100258C REGINA ROSA MACIEL QUEIROZ 0000048602 
1002695 RINALDO MONTEIRO VASC0NCEL0S000010354 
100274A ROBSON CARDOSQ BORGES 0000066331 
100275C ROGERIO COSTA DE ALMEIDA 0000066261 
10C293E ROSEMEIRE SILVA MONTEIRO - 0001429422 
100296KROSILENE VIANA VAZ 0000065135 
100302B SAMIRA FAKHOIJRI 0003299211 
100308C SEBASTIÃÕ JOSE V. DIAS 0000012072 
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Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 

Maèap(AP), 11 de mao de 1992. 

Des • LUIZ CARLOS GOMES 14)6 SANTOS 
Vice-Presidente/Corregedor Geral 
de Justiça em exercicio. - 

PORTARIA N" 033/92-S.C. 

O Desembargador UJIZ CARLOS GOMES DOS 
SANTOS, Vice-Presidente/Corregedor Geral de Justiça 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo art.16, inciso VII do Decreto (N) n2  0069/91,e o 
art. 30, inciso VI do Regimento Interno do Tribunal 
de Justiça do Estado do Amapá; 

CO N S IDE R AND O que a Sra.Chefe 
de Secretaria nao e mais funcionaria deste Poder, eis 
que convocada pela Justiça Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade 
de pessoa para responder pela Secretaria do Juizo; 

S O L V E 

Designar a serveritu&ria ARYADNA BORGES 
DA SILVA BORGES, Tecnica Judiciaria, lotada na 1' Vara 
Criminal da Comarca de Macapá, para responder pela Che 
fia da Secretaria da Vara a partir de 27 de abril de 
1992. 

Publique-se. Registre-se e cumpra-Se. 

Macapá, 11 de maio de 1992. 

Des. LUIZ CARLOS GORES DOS SANTOS 
Vice-Presidente/Corregedor Geral 
de Justiça em exercici9. 

PORTARIA N2 034/92-S,C 

O Desembargador LUIZ CARLOS GOMES DOS 
SANTOS, Vice-Presidente/Corregedor Geral de Justiça em 
exercicio, no uso das atribuições que lhe são conferi 
das pelo art.16, inciso Vildo Decreto (N) n2 0069/91 e 
o art. 30, inciso Vildo Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá; 

Considerando que a Chefe de Secretaria 
da Vara não 2 mais funcionaria deste Poder, eis que 
convocada pela Justiça Federal; 

- Considerando a necessidade de pessoa pa 
rã responder pela Secretaria do Juizo; 

R E 5 O L V E: 

- 
Designar o aerventu2rio HERLAN ANTONIO 

SOARES ALVES, Técnico Judiciário, lotado na Vara do Tri 
bunal do Júri e Execuções Penais da Comarca de Macapá 
)ara responder pela chefia da Vara a partir de 08 de 
aio de 1992. 

Publique-se. Registre-se e cumpra-5. 

Macapá, 11 de maio de 1992. 

L-L --- 

Des. LUIZ CARLOS GOMKS.DOS SAN S 
Vice-Presidente/Corregedor Geral 

de Justiça em exercÍcio 

O Desembargador LUIZ CARLOS GOMES DOS 
SANTOS,Vice-Presidente/Corregedor Geral de Justiça em 
exercicid, no uso das atribuic6es legais que lhe são 
conferidas pelo art.16,inciso VII do Decreto (N) n9  00 
69/91, e o art.30, dnciso VII do Regimeato Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que aSra.Chefe 
de Secretaria n2o e mais funcionaria deste Poder; 

-_ 'CONSIDERANDO a necessidade 
de pessoa para responder pela Secretaria de Juizo; 

5 E S O L V E: 

-
Designar o serventuário KLEZER ANTONIO 

FENORIO PAIVA, Tecnico Judiciario, lotado-na 3'Vara Ci 
cel e de Fazenda Publica da Comarca de Macapa,para res 
ponder pela Chefia da Secretaria da Vara a partir de 
15 de maio de 1992. 

I.LNIJ. I.:0'T EIL DE T1J1J0 
Diretora d4 Secretaria 
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JtTSTICA DO T1U ALHODÂ 8' REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAAQ E JULGANTO DE MLCAPb 

EDITAL DE NOTIPICÁCXO 

Pelo,  presente EDITAL ficam NOTI-
PICADA a firma SOUZA JTINIOR ENGENHARIA E CONS 
TRUÇIO LTDA è seu sacio Sr. E(JCLIES SOUZA JU-
NIOR, atualmente em lugar incerto e no sabido, '  
reclamados nos autos do Processo iiQ JCJ/MCP - 

5026/91, em que ADALBAN FRANCISCO SILVA DEL' 

TENTO é reclamante, a comparecerem perante a 

JCJ de Macapá, na Av. Duque de Caxias, ng 116, 
bairro Central, nesta cidade de Macapá, no dia' 
11.08.92, às 11:00 horas, à audincia de ins-

truçao e julgamento, relativa & reclamação con 
tente das seguintes parcelas: Aviso orvio, l3 
sal&io/91(8/12), farias proporcionai.a/91(8/12) 

mais 1/3, Multa (lei 7.85/89)9  adicional notu 
no(todo rer:Codo), horas extras, FGTS, diferen-
ças consectlria5, retificação na CTPS, juros e 

correo monet.ria, num total iliquido. 

Nessa audiência deverão as e do' recl. 

nadas'  estarem presentes, independentement  
comparecimento de seus representantes, sendo 

-lhes facultado fazer-sem substituii oelo gerer 

te ou por qualquer outro oretoato que tenha co-
nheciiaento de fatos e sujas declaraçes obriga 

rao os-oroponentes, devendo oferecerem as prova 

que julgarem necesslrias, constantes de docune 
tos' ou testemunhas, estas no amimo de trs. 

Secretaria da JCJ de Maca, 3 
de- abril de 1992. 

-Pelo presente edital fica NOIPI 
CADO o Sr. MANQEL VILHENA VALES, atualmente em 
lugar incerto 'e não sabido, reclamante nos au-
tos do Proceaso na JCJ/MCP-3054/91, em que 1$ 
OIRCtJRSCRIÇO JUDICIÁ.RIÃ-COMARCA DE MACAPÁ, 
reclamada para oincia do despacho exarado nos 
'autos e cujo inteiro teor é o seguinte:" I-TEA- 

.L-SE EK CON]ENAÇIO QUE ONERA OS COFRES PTÍBLI-
008. CONSEQUENTEMENTE NECESSITA DA REAPRECIAÇÃO 
PEDO COLELÀDO DE 29 GRAU. II- SUBIDA EX-OFF, 
NIO DE.MINADO EM' SENTENÇA. SUPRE-SE A DECISZO 
E WWÁ-SE AO PREPARO PARÁ O E.'TRT DA 88REGIZO. 

Secretaria da JCJ de Macapá, 08 
de maio de 1992. 

MARIA ic T0EIL DE ÂBJXTJO 
iretora de Secretaria 

PROVIMENTO GERAL DA CORREGÉDORIA DE JUSTIÇA NQ 001/92 

O Corregedor-Geral da Justiça, no uso de suas 
atribuições previstas no Decreto (N) n2 '0069, de 
15 de maio de 1.991, e no Regimento Interno des.-
te Tribunal, Resolução n2  1, de 23 de agosto de 
1991. 

Considerando a necessidade inadiável de se estabelecer 
normas reguladoras das atividades jurisdicionais e o correto funcio-
namento dos serviços auxiliares, considerando a implantação da Jus-
tiça em todo o Estado, 

Considerando que se deva estabelecer na sia inteireza as 
normas dos Ofícios Judiciais e também dos Extrajudiciais de forma a 
facilitar a consulta, manuseio e a pesquisa por parte de todos os 
jurisdicionados 

Edita o Provimento Geral da Corregedoria de Jus-
tiça, na forma e para os fins de direito. 

TÍTULO 1 - 

Disposições preliminares 

Art. 12 - Este Provimento Geral abrange,.num -único ato 
normativo, os princípios e instruções disciplinadores do funciona-
mento dos Ofícios Judiciais e, parcialmente, dos Ofícios Extrajudi-
ciais da Justiça do Estado do Amapá. 

Art. 29  - E a seguinte a nomenclàtura, com seus conceitos 
dos atos emanados do Corregedor da Justiça: - 

1 - PROVIMENTO: ato de caráter normativo, com a 
finalidade de esclarecer ou orientar quanto à aplicação de disposi- 
tivos de lei; é intrumento específico da Corregedoria, por cujo 
intermédio baixa normas de caráter geral; 

II - INSTRUÇÃO: ato que objetiva advertir sobre 
a necessidade ou a forma de se cumprir ou fazer cumprir preceito le- 
gal ou normativo; - 

III - CIRCULAR: instrumento em que se divulga ma-
téria normativa ou administrativa para conhecimento de todos; em-ge-
ral, é dirigida concomitantemente a diversas autoridades administra-
tivas do mesmo grau hierárquico; 

- IV - PORTARIA: ato de natureza específica, que 
objetiva aplicar a casos concretos dispositivos legais atinentes à 

1 1 

atividade funcional dos magistrados, serventuários e demais servido-
res da Justiça;  

V - ORDEM DÉ SERVIÇO: ato de providência de êm-
bito interno, e circunscrito ao plano administrativo da Corregedoria 
da Justiça. 
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TITULO II 
DOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS DE 1 2  GRAU 

Art. 32 - Aos Juizes cabe, além de processar e julgar os 
feitos de sua competência: 

1 - inspecionar os serviços cartorários, infor-
mando ao Corregedor, semestralmente, o resultado das inspeções; 

II - aplicar, aos servidores que lhes sejam su-
bordinados, penalidades disciplinares que não excedam a trinta dias, 
de suspensão; 

III - cumprir cartas rogatórias, precatórias e de.  
ordem, pertinentes à matéria de sua competência; 

IV - designar serventuários para substituição 
eventuar de titulares; 

V - indicar à nomeação o Chefe da respectiva Se- 
cretaria; 

VI - remeter, até o dia 10 (dez) de cada mês., à 
Corregedoria da Justiça, em formulário padronizado, o relatório pre-
visto no artigo 39 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, de que 
constará: 

a) número de feitos conclusos e sentenças profe-
ridas no mês anterior; 

b) justificativa do excesso de prazo verificado 
em despachos e decisões com seus respectivos números e datas de con-
clusão ao magistrado; 

c) outras informações sobre feitos em andamento; 
VII - inspecionar permanentemente os serviços car-

torários, verificando: se os livros estão sendo escriturados corre-
tamente; se os autos e papéis estão devidamente guardados; se há 
processos irregularmente paralisados; se as determinações do Corre-
gedor e do Tribunal estão sendo 9umpridas; se o titular matém o Car- 
tório em ordem .e com higiene; - 

VIII - Determinar providências, ou se necessário, 
solicitá-las da Corregedoria da Justiça, destinadas a corrigir fa-
lhas ou dificiências dos serviços, para assegurar andamento rápido 
dos feitos e das atividades administrativas de serventia; 

IX - sugerir ao Crregedor medidas adequadas à 
melhoria do serviço cartorário, adotando as que sejam de sua compe-
tência; 

X - zelar pela dignidade da magistratura, dili-
genciando as providências necessárias quando, em sua presença, forem 
irrogadas ofensas a qualquer membro do Poder Judicário; 

XI - usar, nas audiências, vestes talares, segun-
do modelos aprovados pelo Tribunal de Justiça; 

XII - observar o horário para o início das audiên- 
cias; 

XIII - prolatar, de forma legível, os despachos, 
decisões e sentenças; 

XIV - comunicar à Procuradoria-Geral da Justiça 
ou à Presidência da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, con-
fot'me ahipótese, o não comparecimento, ás audiências, de membro do 

Ministério -Público ou de advogado constituído, comunicando, ainda, à 
primeira, a omissão de algum de seus órgãos quanto à pratica de ato 
de ofício e, à segunda, a violação de preceito do Código de Ética; 

XV - determinar que os depósitos judiciais na Ca-
pital se façam no Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal e em 
Banco Oficial do Estado; nas Comarcas, onde não haja qualquer desses 
estabelecimentos, em outros bancos, a critério do juiz, em depósito 
judicial, em conta quê vença juros e correção monetária. 

Parágrafo único - o relatório de que trata o inciso IV 
deste artigo será único, para cada Juiz de Direito, com indicação 
das Varas em atuou no mês, e será publicado, mensalmente, no Diário 
Oficial. 

Art 42 - Sob controle exclusivo do Diretor de Secretaria 
da Corregedor'ia, e disponível à consulta do interessado somente por 
ordem expressa do Corregedor, existirá na Corregedoria registro re-
lativo aos Juizes do Estado, contendo todos os dados pessoais e fun-
cionais, inclusive elogios, participação em comissões de correições, 
sindicâncias, cursos frequentados, bem como punições administrati-
vas., tudo com vistas à formação de currículo funcional. 

TÍTULO III 
DOS JUIZES CÍVEIS 

Art. 52 - A retificação de nomes de partes, sua exclusão 
ou inclusão, bem como a reconvenção, a oposição, a nomeação à auto-
ria, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, .a modificação 
da natureza e ou procedimento e a remessa a outro Juízo serão comu-
nicados ao Setor de Distribuição. 

§ 12 - será igualmente comunicada a extinção do feito, 
sendo devidas as custas da tabela; 

§ 2 - recebida a comunicação sobre a extinção do feito a 
que alude o parágrafo anterior, o oficial procederá à anotação defi-
nitiva na ficha respectiva. 

Art. 6 - Nenhum anúncio de praça de imóveis ou de direi-
tos a eles relativos será determinado sem prévia apresentação pela 
parte interessada de: - 

1 - prova de registrÕ de penhora; 
II - certidão atualizada do Registro de Imóveis 

competente; 
III - certidão negativa de ações contra o deve-

dor. 
§ 1 - as despesas com a obtenção dos documentos referidos 

nos itens 1, II e III serão pagas pela parte interessada na realiza-
ção da praça; 

§ 2 - ocorrendo existência de ônus reais de qualquer na-
tureza, esses deverão constar, obrigatoriamente, do edital de praça 
e do titulo a ser expedido para o devido registro. 

Art. 79 - Os leilões serão realizados por leiloeiro ofi-
cial que a parte interessada indicar. Não havendo essa indicação, o 
Juiz fará a designação. As praças serão realizadas pelos Oficiais de 
Justiça-Avaliadores, designados pelo Juiz. 

Parágrafo único - Poderá ser realizado leilão único de 
bens penhorados em procest'8s de diversas Varas, sempre com a super-
visão do Direitor do Fórum. 

Art. 82 - As despesas com a realização da praça e leilão 
correrão por conta do devedor. 

Art. 99 - As importâncias apuradas em praças ou leilões 
serão recolhidas, em 24 (vinte e quatro) horas, no Banco do Brasil, 
à Caixa Econômica Federal ou ao Banco Oficial do Estado, conforme 
.dispuser a Corregedoria, e nas Comarcas onde não existirem, como de-
termina o artigo 49  serão depositadas em conta judicial que vença 
juros e correção monetária: 

A:t. 10 - Desde que ultrapassado o prazo de permanência no 
depósito, e salvo impedimento legal, no caso concreto, poderá ser 
autorizado pelo Juiz da causa a venda de bens sob a guarda de Depo-
sitário Público, sempre que este o requerer, fundamentando o pedido. 

Art. 11 - Decorridos trinta dias da entrega do ofício de 
requisição de informações sobre quitação do Imposto de Renda, sem 
que haja resposta da Delegacia da Receita Federal, o fato será cer-
tificado nos autos fazendo-se imediata concluSão destes ao Juiz. 

Art. 12 - O cumprimento de precatória independe de preparo 
prévio. Entretanto, a devolução da carta fica condicionada ao res-
pectivo pagm.ento. 

Parágrafo único - Não poderão ser rf.tidas, por falta de 
pagamento de custas, as precatórias expedidas em virtude de requeri-
mento de parte que. goze do benefício dá gratuidade, bem como do Mi-
nistério Públi,co, massa falida, Fazenda Pública, ou em processo de 
acidente do trabalho. 

Art. 13 - A Corregedoria manterá serviço de controle, 
acompanhamento e devolução de precatórias. 

Parágrafo único - para cumprimento do disposto neste arti-
go, as Secretarias das Vara prestarão todas as informações quanto 
ao andamento dos autos. 

Art. 14 - Antes de recolhidas as custas devidas ao Estado, 
não serão, restituídos aos requerentes os autos de protestos judi-
ciais, notificações, interpelações e de justificações, salvo se o 
requerente for parte que goze do benefício da gratuidade de Justiça. 

Parágrafo único - é vedada a expedição de ofício ou comu-
nicação, em substituição a títulos de que trata o inciso IV do arti-
go 221, combinado com o artigo 239 da Lei n2  6.015,73. 

• TITULO IV 
Dos juÍzos CRIMINAIS 

Art. 16 - A retificaçãode nomes, a Inclusão ou exclusão 
de réus ou indiciados, a mudança na definição legal da infração, as 
anotações por arquivamento, absolviçâb, impronúncia e extinção de 
punibilidade serão comunicadas ao Setor de Distribuição e à Secreta-
riade Segurança Pública. 

- Art. 17 - As prisões em flagrante, feitas pela autoridade 
policial nos sábados, domingos e feriados, e comunicadas ao Juiz de 
Plantão naqueles dias, bem como os pedidos de habeas corpus, por ele 
conhecidos, ou impetrados nas mesmas condições, serão encaminhados à 
Distribuição no primeiro dia útil subsequente. 

Art. 18 - Na movimentação dos processos, terão preferência 
os relativos a réus presos e pedidos de habeas corpus. 

Art. 19 -, Só se decretará a revelia do réu quando, embora 
citado por edital, não se encontrar preso, segundo informação da Di-
reção dos Presídios desta Capital. 

Art. 20 - Da requisição de informações para instruir pedi-
do de habeas corpus constará o prazo assinado para sua prestação, o 
qual será contado da entrega do ofício na sede do serviço da autori-
dade coatora, provada por recibo passado, na cópia, pela própria au-
toridade destinatária ou pelo funcionário que a recebeu. 

Parágrafo único - não contando do recibo a hora de entrega 
da requisição, o prazo se contará daquela que o portador houver de-
clarado. 

Art. 21.- O Juiz das Execuções Penais cnm.'nicará a conde-
nação ao Tribunal Regional Eleitoral em cuja circunscrição o sen-
tenciado for inscrito. 

Parágrafo único - tratando-se de condenação por crimes 
previstos na Lei n2  4.726/65 (Lei do Registro do Comércio) e na Lei 
6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), a conclusão da sentença será 
também comunicada ao Presidente da Junta Comercial do Estado do Ama-
pá. 

Art. 22 - Em caso de réu condenado somente a multa ou be-
neficiado com suspensão condicionei da execução da pena - salvo 
ocorrendo revogação desta - será feita anotação nos registros do 
Juízo, devendo a condenação, em qualquer caso, ser comunicada ao INI 
(artigo 709 do CPP). 

- Art. 23 - Os Juizes de Direito, no exercício da Jurisdição 
Criminal, determinarão que, aguardem em arquivo provisório na Secre-
taria, os processos de réus pronunciados ou condenados, mas parali-
sados em face da não localização para captura. 

§ l - no relatório mensal feito à Corregedoria, tais pro-
cessos serão computados como arquivados provisoriamente. Capturados 
os réus e voltando os processos à movimentação, serão eles computa- 
dos como reativados no mês, anotando-se, na coluna de observa- 
ções, que foram desarquivados, com remissão a este Provimento Ge-
ral. -. 

§ 22 - semestralmente será renovada a remessa de mandados 
de prisão contra tais réus aos órgãos encarregados de capturas. 

TÍTULO V 
DOS JUIZES DE PAZ 

Art. 24 - Os processos de habilitação de casamento serão 
processados de acordo com o artigo 68 e seguintes da Lei n2  6.015, 
de 31.12.73. 

Art. 25 - No exercício dacompetência para o processo de 
habilitação e celebração de casamento, o Juiz de Paz que atuar em 
processo de habilitação não fica vinculado paia a respectiva cele-
bração. 

Art. 26 - Os autos, após audiência do Ministério Público, 
sem que este tenha oposto qualquer Impugnação, serão encaminhados ao 
Juiz de Paz, para o fim de declarar os nubentes habilitados ao ma-
trimônio e autorizar o Oficial do Registro Civil e Casamentos a emi-
tir a respectiva certidão. 

Parágrafo único - constatando o Juiz de Paz irregularida-
des no processo de habilitação ou ante a impugnação ou não ao pedido 
dos nubentes ou à documentação apresentada, serão os autos encami-
nhados ao Juiz dos Registros Públicos. 

Art. 27 - Na Comarca da Càpital, as celebrações realizar-
se-ão de 22  a 62 feira, a partir das 14 horas, na Sala de Casamentos 
do Tribunal de Justiça ou dos Cartórios; nas demais Comarcas do Es-
tado, as celebrações-realizar-se-ão nos edifícios do Fórum, em salas 
especialmente destinadas a esse fim, nos mesmos dias e horário. 

Parágrafo único - nas Comarcas em que houver mais de um 
Juiz de Paz, a celebração de casamentos obedecerá a escala elaborada 
pela Corregedoria. 

Art. 28 - A requerimento dos nubentes, a celebração poderá 
ser feita em suas residências ou em locais públicos, mas sempre a 
portas abertas e em horário não conflitante com as normas legais; 
neste caso, as despesas devidas pelos nubentes ao Jüiz de Paz cele-
brante terão por base de cálculo o dobro do valor fixado na Tabela 
de Regimento de Custas ( ). 

§ l - quando fornecida condução, não será cobrado o 
acréscimo a que se refere o presente artigo; 

. 22 - a data e o horário da celebração serão submetidos 
ao Juiz de Paz da Escala, com antecedência mínima de 48 (quarenta ' e 
oito) horas. 

Art. 29 - Nas celebrações os Juizes de Paz usarão, obriga-
toriamente, trajes compatíveis com a solenidade do ato, devendo por-
tar faixa verde e amarela, de aproximadamente 10 cm de largura, par-
tindo do ombro direito, em sentindo longitudinal. 

Art. 30 - Nos casos de falta, ausência ou impedimento, o 
Juiz de Paz fará comunicação antecipada ao Oficial do Registro Civil 
e Casamentos, em prazo hábil à convocação imediata do substituto. 

Parágrfo único - ocorrendo falta, ausência ou impedimento 
também dos Juizes suplentes, o oficial comunicará o ocorrido ao Juiz 
de Direito competente para o registro público, a fim de que o mesmo 
compromisse Juiz de Paz suplente. 

Art. 31 - Os oficiais do Registro Civil e Casamentos afi-
xarão em seu Cartórios, em local bem visível ao público, a tabela 
referente ao Regimento de Custas, dando destaque ao que se refere a 
casamentos e registros públicos. - 

Art. 32 - As diligências para celebração de casamento fora 
da sala Oficial de Registro ou da sede do Fórum, serão custeadas pe-
lo interessado, a quem se dará sempre recibo, observando o Regimento 
de Custas. 

Art. 33 - Em todas as Comarcas a celebração dos casamentos 
obedecerá a normas determinadas pela Lei, por esse Provimento e por 
atos normativos editados pelo Juiz dos Registros Públicos. 

TÍTULO VI 
NORMAS DE CARÁTER GERAL 

CAPÍTULO 1 
DOS SERVENTUÁRIOS DÁ JUSTIÇA EM GERAL 

Art. 34 - Aos servidores da Justiça em geral, além dos de-
mais deveres previstos na Lei de Organização Judiciária, no Regimen-
to Interno, no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 
União - Lei n2  8.112/99, este subsidiária e supletivamente, e nos 
respectivos regimes jurídicos, incumbe: 

1 - permanecerem em seus cartórios, secreta-
rias, ofícios ou serviços durante as horas de expediente, só seau-
sentando põr motivo justificado, expresso em lei,comunicando ime-
diatamente à autoridade a que estiverem diretamente subordinados; 

II - agir com disciplina e ordem no serviço, 
tratando as partes, seus procuradores e o público em geral com a de-
vida urbanidade; 

III - exercer pessoalmente suas funções, só se 
admitindo substituição nos casos previstos em lei; 
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IV - respeitar as determinações das autoridades 
a que estiverem direta ou indiretamente subordinados; 

V - fiscalizar a contagem e o recolhimento de 
custas, inclusive com a divisão do recolhimento; 

VI - fornecer recibo de qualquer importância re-
cebida em razão da função; 

VII - fornecer recibo de documentos entregues em 
cartório, quando a parte o exigir; tratando-se de petição, o recibo 
será passado na respectiva cópia, se a apresentar o interessado, 
utilizando-se o carimbo datador, onde houver; 

VIII - facilitar o acesso das autoridades incumbi-
das das inspeções aos documentos e informações disponíveis; 

IX - zelar pela conservação e segurança dos au-
tos e papéis, devendo destinar exclusivamente aos atos oficiais e de 
justiça o material existente na serventia.; 

X - guardar sigilo sobre processos e diligên-
cias que devam correr em segredo de justiça, bem como sobre as deci-
sões deles resultantes; 

XI - fornecer prontamente  Corregedoria da Jus-
tiça todas as informações relativas à alteração de dàdos em seus as-
sentamentos pessoais juntando, se o caso, os documentos cornprobató-
rios, inclusive mudança de endereço e telefone; 

XII - utilizar, na lavratura de atos, canetas ou 
cargas esferográficas nas cores preta ou azul, fixa e permanente; 

XIII - comunicar imediatamente à Portaria e Segu-
rança a presença de vendedores, de pessoas embriagadas ou armadas ou 
que estejam se portando de modo inconveniente nas depedências do Fó-
rum; 

XIV - certificar nos autos a data do recebimento 
de quaisquer importâncias, com indicação de quem as pagou;.. 

XV - praticar os atos e executar os trabalhos, 
compatíveis b05  suas funções, de que forem encarregados por seus 
superiores hierárquicos, sujeitando-se ao sistema de rodízio, sempre 
que este for determinado; 

XVI - prestar, com absoluta fidelidade, informa-
ção que lhe seja solicitada por autoridade a que estiver subordina-
do, ou a qualquer outra autorizada por lei; 

§ l- o servidor, porque designado para determinado ser-
viço ou tarefa, não tem o privilégio ou exclusividade de sua execu-
ção, nem poderá escusar-se a outros que lhe sejam cometidos; 

§ 22 - os servidores não poderão afastar-se do recinto de 
trabalho sem prévia autorização do chefe imediato. 

§ 32 - as partes que gozarem do benefício da gratuidade de 
justiça serão atendidas no mesmo dia e horário dos demais, vedada 
qualquer discriminação. 

Art. 35 - Cpnstitui falta grave do serventuário: 
- 

 
I. - referir-se, por qualquer meio, de forma de-

preciativa a Magistrado de qualquer grau. ainda que no auslncia des-
te, ou ao. Tribunal de Justiça ou a qualquer outro Tribunal do País; 

II - desrespeitar as determinações legais das au-
toridades a que estiver direta ou indiretamente subordinado; 

III - - dar preferência a partes, preferindo Outras 
que as antecedas no pedido de atendimento; 

IV - prestar, por telefone, a qualquer pessoa, e, 
pessoalmente, a que não for parte no feito ou seu procurador conati-
tído, informações sobre atos de processo que corra em segredo de 
justiça; 

V - portar autos ou outros papéis de interesse 
de parte ou advogados, salvo se em cumprimento de ato de ofício ou 
de ordem de superior seu; 

VI - instruir advogado sobre atos processuais 
que, por pertinentes ao exercício da advocacia, somente àqueles in-
cumbe praticar; 

VII - sonegar, inclusive em procedimento de natu-
reza puramente administrativa, informação essencial a formação do 
convencimento da autoridade a que estiver subordinado, gerando dúvi-
da ou para ela concorrendo; 

VIII - ocultar elementos básicos de receita. carto-
rária ou fornecê-los com imprecisão capaz de gerar dúvida ou incer-
teza. 

Art. 36 -- Aos Serventuários Titulares, além da chefia e 
direção imediata doa respectivos cartórios e ofícios, bem como dos 
demais deveres inerentes aos servidores em geral, incumbe: 

1 - conservar os livros prescritos em lei, ou 
recomendados pela Corregedoria da Justiça, devidamente regularizados 
e escriturados; 

II - fiscalizar o pagamento das custas devidas 
pelos atos praticados na serventia; 

III - praticar, à sua custa, os-atos mandados re-
novar por negligência ou erro próprio, ou de subdrdinado quando ao 
titular couber subscrever, também, o ato; 

IV - determinar que sejam renovados os atos pra-
ticados em desconformidade com a lei ou os Provimentos da Corregedo-
ria, quando o erro ou negligência resultar de ato exclusivo de su-
bordinado; 

V - remeter à Corregedoria a estatística dos 
serviços cartorários e, quando for o caso, das custas recebidas; 

VI - providenciar para que as partes e interes-
sados sejam atendidos dentro dos prazos estabelecidos em 1ei; 

VII distribuir os serviços da serventia, supe- 
rintendendo e fiscalizando sua execução; 

VIII - conservar sob sua guarda e responsabilida-
de, em boa ordem e devidamente acautelados, os autos e documentos 
que lhes couberem por distribuição ou que lhes forem entregues pelas 
partes; 

IX - organizar e manter em ordem o arquivo da 
serventia, de modo a permitir a busca imeoiata dos autos, papéis e 
livros findos; - 

X - manter a serventia aberta e em funáionamen-
to durante o horário lega,l de exiediente; 

XI - cumprir e fazer cumprir as ordens e deci-
sões judiciais e as determinações das autoridades superiores; 

XII - remeter mensalmente à Corregedoria da Jus-
tiça.a frequência dos servidores lotados na serventia, controlando-a 
diariamente; 

XIII - abrir a correspondência oficial endereçada 
à serventia ou ao Juiz da Vara, quando por este autorizado. 

Art. 37 - Aos servidores em geral incumbe praticar os atos 
e executar os trabalhos relativos à sua função, de que forem encar-
regados pelos Serventuários Titulares aque estiverem subordinados. 

Art. 38 - Aos Técnicos Judiciários das serventias judi-
ciais--  incumbe servir nas audiências, executar outros serviços e ta-
refas que lhes forem atribuidos, inclusive serviços de datilografia 
-e afetos à área de computação, sendo-lhes facultada a prática de to-
dos os atos que- incumbem ao Titular da serventia, salvo os que devam 
ser realizados por este pessoalmente. 

Art. 39 - Aos Técnicos Judiciários, estatutários ou cele-
tistas, das 'serventias extrajudiciais incumbe praticar todos os atos 

• cartorários, inclusive os concernentes ao relacionamento com usuá-
rios, pessoás físicas ou jurídicas, dentro ou fora do Cartório, que 

não sejas por determinação legal, privativos do Titular da serven- 
tia. - - 

Parágrafo único - não se consideram atos cartorários, para 
• os fins dest artigo, os serviços de expediente, bem como as funções 
de protocoliEta, rasista, arquivista, almoxarife a datilógrafo. 

Art. 40 - 5 vedado aos-Titulares de sei entias extrajudi-
ciais cometer àos Auxiliares Judiciários, Atendentes e outros empre-
gados, tarefas pri,vativas dos Técnicos Judiciários, assim definidas 
em lei, em provimento desta Corregedoria ou em qualqõer Outro ato 
normativo. 

Art. 41 - Aos Auxiliares Judiciários das serventias judi-
ciais e extrajudiciais incumbe executar os serviços de expediente e, 
miem de outras tarefas que lhes forem cometidas, exercer as funções 
de protocolistas, rasistas, arquivista, almoxarife e datilógrafo. 

- Art. 42 - Aos Atenjentes Judiciários incumbe as funções de 
mensageiros, correio, conservação e limpeza, além de outras que lhes 
-forem cometidaspelo Juiz ou pelo Titular das serventias perante as 
quais servirem. - 

Art. 43 - Os Titulares de serventias ficais obrigados a 
reunir, sistematicamente, os atos da Pr.aidlncia do Tribunal de Jus-
tiça, do Conselho da Magistratura, da Corregedoria da Justiça e do 
próprio Juízo a que estejam diretamente subordinados. 

Art. 44 - Os Serventuários Titulares são obrigados a man-
ter bem conservados os livrôs, autos e demais papéis e documentos 
que lhe couberem ou que lhes forem entregues pelas partes, assim co-
mo organizar e manter em ordem o arquivo de suas serventias, de modo 
a facilitar a busca e localização imediata do que se encontrar ar- 
quivado. - - - 

-
Art. 45 - Os assentamentos individuais dos servidores se- 

rão lançados em ficha, que o responsável pela unidade da Secretaria 
da -Corregedoria rubricàrá, e nelas se anotarão, em breve relatório, 
os incidentes da sua vida funcional; as fichas ficarão guardadas em 
pastas com o nome do servidor. 

§ l - os servidores deverão fornecer à Corregedoria, pe- 
riódicamente os documentos necessários à atualização dos seus as- 
sentamentos individuais, inclusive endereço, declaração de família e 
declaração de bens. 

- § 22 - no interesse da administração de seus cartórios e 
ofícios, os serventuários titulares poderão adotar ficha-resumo, da 
qual deverão constar: nome, estado civil, filiação, endereço, o car-
go atual e os anteriores, nível de conhecimento e anotações de fé- 
rias, faltas e licenças. - 

Art. 46 - Os servidores em geral, ao assinarem qualquer 
documento, por força de suas atribuições, ficam obrigados a reprodu-
zir seu nome em letra de- forma, a máquina ou mediante a aposição de 
carimbo, de modo a permitir a identificação de quem subscreveu ou 
assinou o ato. 

Art. 47 - Aos funcionários públicos chamados a juízo deve-
rá ser fornecido atestado de comparecimento que comprove, além do 
dia, a hora de sua chegada e da dispensa, assim como o motivo desta, 
caso não se realize o ato objeto da requisição. - 

§ 12 - igual providência será adotada, no que couber, re-
lativamente aos militares e empregados de empresas privadas, sempre 
que necessitem justificar o afastamento dos respectivos locais de 
trabalho para atender -a requisição ou intimação judiciais. 

- § 2 - para o fim do disposto no parágrafo antecedente, os 
serventuários devem indagar das pessoas ali mencionadas, quando dis-
pensadas pelos Juízos, se desejam receber comprovante de compareci- 

mento. - - - - 

Art. 48 - O pessoal auxiliar, quando contratado sob o re-
gime da Consolidação das Leis do Trabalho, e/ou através de empresa, 
desempenhará as atribuições inerentes à natureza das funções exerci-
das, observadas a forma e as demais disposições específicas constan- 
tes da legislação em vigor. - - 

Art. 49 - Os Serventuários Titulares não poderão ausentar-
se do cartório ou ofício sem que nele permaneça quem legalmente os 
substitua, como responsável pela direção, ordem e disciplina do ser-
viço. 

Art. 50- A Corregedoria diligenciará junto à Divisãô de 
Pessoal do Tribunal, para o fim de expedição da carteira de identi-
dade funcional doa serventuários que lhe forem subordinados e lota-
dos em sua Secretaria ou nos Ofícios Judiciais. 

§ l - para expedição da carteira mencionada neste- artigo, 
deverá o interessado preencher formulário próprio que lhe será for-
necido pela Secretaria da Corregedoria da Justiça no ato do requeri-
mento, e apresentar 02 (duas) fotos, tamanho 3x4, de frente; 

§ 2 - A Corregedoria expedirá carteiras funcionais dos 
serventuários dos Ofícios Extrajudiciais, pagos pelos cofres públi-
cos ouão; 

§ 39 - Os serventuários dos Ofícios Extrajudiciais, para o 
fim de obterem a carteira funcional deverão preencher o formulário a 
que alude o § 12, apresentar duas fotos 3x4 e o título de nomeação 
ou comprovante do contrato de trabalho.

- 

Art. 
- 
51 - As Carteiras que serão expedidas pela Corregedo-

ria haverão de ser entregues ao próprio serventuário ou a procura-
dor, cós poderes especiais, em ambos os casos mediante recibo. 

Parágrafo único- Quando entregue a procurador, arquivar-
se-á o respectivo instrumento na Pasta de Assentamentos- Individuais 
do serventuário. 

Art. 52 - No caso das Carteiras Funcionaais a serem forn-
cidas pela Corregedoria, ocorrendo extravio, o serventuário requere-
rá expedição de 22 via, declinando o motivo pelo qual o faz. 

Art. 53 - A Carteira de Tdentidade Funcional tem validade 
permanente, identificando o servidor em atividade. 

§ 19  - Perde, no entanto, a eficácia, nos casos de: 
1 - exoneração; 

II - aposentadoria; 
III - demissão; - 

- - IV - falecimento. 
§ 22 Perdida a validade, a Carteira de Identidade Fun- 

cional deverá ser devolvida à Secretaria da Corregedoria: 
1 - pelo interessado, nos casos dos itens 

1, II e III do parágrafo 19; - 

- II - por familiar ou beneficiário para fins 
previdenciários do ex-servidor, na hipótese do item IV do parágrafo 
12. - - 

CAPÍTULO ii 
DOS OFÍCIOS EM GERAL 

Art. 54 - É vedado o fornecimento indiscriminado de infor-
mações verbais ou escritas, assim como de certidões, expedidas por 
serventias do foro judicial e extrajudicial, relativás a ajuizamento 
e processamento de feitos, protestos lavrados e demais atos asseme-
lhados, a pessoas que não comprovem ser juridicamente interessadas 

na sua obtenção. 
Parágrafo único - A extração de certidões e a prestação de 

informações, estas quando expressamente permitidas, ficam sujeitas à 
apreciação e à autorização do Titular da serventia ou seu substituto 
legal. - -- - --

- 

Art. 55 - As certidões expedidas pelas serventias deverão 
ser cópia fiel dos registros, peças de autos, papéis, documentos, 
contendo todos os elementos necessários e abrangendc todos os regis-
tros dos cartórios cíveis e criminais e dos ofícios, devendo os ser-
ventuários providenciar para que assim sejam extraídas, a elas fa-
zendo acrescentar os elementos necessários, ainda que não constantes 
dos respectivos pedidos. - 

Parágrafo único - As custas e emolumentos das certidões 
serão cotadas no próprio documento, tendo em vista o que dispõe o 
Regimento,  de Custas. - - - - - 

Art. 56 - As certidões deverão ser fornecidas dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, contadas do pedido. 

Art. 57 - As certidões serão extraídas: 
1 - datilograficamente; 
II - mediante reprografia; - 

III - pela utilização de qualquer outro processo 
de reprodução autorizado na lei, inclusi've por computador; 

IV - em formulários impressos, semiconfecciona-
dos, com preenchimento dos claros, a mão ou máquina, inutilizando-
se, obrigatoriamente, os-  espaços não aproveitados. 

Parágrafo único - As certidões oriundas ue p'-ocessos que 
corram em segredo de Justiça serão fornecidas nominalmente ao inte- 
ressado legítimo. - - - 

Art. 58 -- A certidão deverá conter o nome e assinatura do 
servidor que a fez e datilografou, nome e assinatura de quem a subs- 
creveu e o carimbo da serventia. - 

§ 1 - ao subscrever certidão, o serventuário automatica-
mente se responsabiliza, inclusive administrativamente, pela veraci-
dade do que foi certificado. 

§ 2 - constitui faltá grave o fornecimento de certidão 
com rasuras, emendas ou entrelinhas não ressalvadas expressamente. 

Art. 59 - Os servidores da justiça mão obrigados quando da 
realização de correieà de qualquer natureza, a prestar todas as 
informações necessárias, atendendo prontamente às determinações dos 
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membros das respectivas comissões e cumprilido as ordens recebidas, 
inclusive quanto ao pronto saneamento de irregularidades porventura 
constatadas nos serviços de seus cartórios e ofícios. 

Parágrafo único - constitui falta grave, punível com sus-
pensão, a recusa em prestar esclarecimentos ou informações pedidas 
por comissão de correição ou pelo Corregedor, bem como a prestação 
de informação de modo impreciso ou lacunoso. 

Art. 60 — As correições serão realizadas nas ocasiões pre-
vistas na lei e por determinação do Corregedor da Justiça. 

Parágrafo único - a qualquer momento os Juizes poderão 
proceder a correição nos cartórios das Varas de que sejam Titulares 
ou pelas quais respondam. 

Art. 61 -' Proceder-se-á sempre a correição especial nas 
serventias, quando ocorrer prolongada interrupção de exercício ou 
vacância do cargo Titular ou de quem suas vezes fizer. 

Parágra±to único - entende-se como prolongada interrupção 
de exercício, para os efeitos deste artigo, o afastamento do Titular 
por período superior a 01 (um) ano, inclusive nos casos de requisi-
ção para o desempenho de outras funções. 

Art. 62 - Os Ofícios expedidos serão obrigatoriamente da-
'tados enumerados, em ordem crescente de 01 (um) ao infinito, den-
tro de cada ano civil, e deverão fazer referência ao número do pro- 
cesso, quando houver. - 

Art 63 - As assinaturas apostas nos ofícios expedidos pe-
las serventias serão obrigatoriamente identificadas a máquina, ou a 
carimbo, indicando-se o cargo do oficiante. 

Art. 64 - Os endereços dos Cartórios e Ofícios deverão ser 
sempre designados nos ofícios, certidões, traslados, mandados e ou-
tros atos 'que expedirem. 

Parágrafo único - qualquermudança de endereço deverá ser 
comunicada previamente ao Corregedor. - 

Art. 65 - A instalação e a mudança das serventias judi-
ciais dependem da autorização do Corregedor de Justiça 

Art. 66 - Os Serventuários Titulares deverão organizar es-
cala interna de férias para os servidores lotados em seus respecti-
vos cartórios e ofícios. 

§ 1 - impreterivelmente ãté o dia ,12  de cada mês de de-
zembro, os Serventuários Titulares apresentarão o nome dos servido-
res que permanecerão em exercício no período das férias coletivas, 
sendo um deles o próprio titular ou seu substituto legal; e um outro 
para atender ao plantão do recesso forense; 

§ 29  - a nomeação, sempre que possível, deverá recair so-
bre funcionários que não tenham direito a férias em janeiro, o que 
poderá ser apurado junto à Secretaria da Corregedoria. 

Art. 67 - Os requerimentos de férias devem ser dirigidos 
ao Presidente do Tribunal, salvo se formulados por ocupantes de car-
gos nos Ofícios Judiciais e Extrajudiciais. 

§ l - Dos requerimentos de férias deverá constar a con- 
cordância, a qual se presume mediante simples aposição de 'visto: 

1 - do Serventuário Titular, para os pedi- 
dos formulados pelos serventuários a ele subordinados; - 

II - do Corregedor, no caso de pedidos for-
mulados por serventuários lotados na Corregedoria. 

22 -  O deferimento de férias será comunicado á Correge-
doria, no caso de. serventuário lotado em sua Secretaria ou nos Ofí-
cios Judiciais. 

§ 39 - Os requerimentos de férias dos serventuários do 
quadro dos Ofícios Judiciais e Extrajudiciais deverão ser dirigidos 
ao Corregedor observando o disposto no parágrafo 19, inciso 1, se 
formulado por quem não seja ti'tular de serventia. 

Art. 68 - O boletim de frequência, que obedecerá ao modelo 
padronizado, registrará fielmente todas as ocorrências verificadas, 
inclusive qualquer afastamento, devendo ser arquivado nas serventias 
e nos serviços. 

Parágrafo único - os Juízes e os Titulares de cartórios ou 
dos serviços comunicarão à Corregedoria, até o dia 10 (dei), apenas 
as faltas não justificadas dos seus subordinados, ocorridas no mês 
precedente, pressupondo presença integral a ausência da comunicação. 

Art. 69 - Os serventuários da Justiça, em geral, ao proce-
derem a registros, anotações, averbações, ao fornecerem informações 
escritas, assim como certidões, devem consignar, em caráter obriga-
tório, todos os elementos necessários à qualificação das pessoas cu-
jos nomes cOnstarem desses atos. 

Parágrafo único - consideram-se elementos necessários de 
qualificação: 

1 - nacionalidade; . . 
II -  estado civil; 

III -  profissão ou atividade; 
IV - domicílio; 
V - residência; 

VI -  número do documento de identidade; 
VII -  número de inscrição no C. P. F.; 
VIII -  filiação 
IX -  data do nascimento; 

X -  quaisquer outros dados que possam 
determinar a identificação da pessoa. 

Art. 70 - Os exames periciais de livros,- autos, documen-
tos, fichas e demais papéis das serventias judiciais só poderão ter 
lugar nos próprios cartórios e ofícios mediante prévia autorização 
do Juiz a que estiver subordinado o respectivo Serventuário Titular. 

Art. 71 - A prática dos atos cartorários é privativa dos 
servidores lotados na serventia, pão sendo permitida a participação 
de pessoas estranhas. - 

Art. 72 - E dispensado o reconhecimento de firmas, de-con-
formidade com as normas vigentes, em documentos emendados de ór-gãos 
da Administráção Direta e Indireta, tanto federais como estaduais e 
municipais, desde que escritos em papel que contenha o timbre ua.re-
partição e estejam assinados ou autenticados por quem de direito., 

Parágrafo únio - por motivo razoável de suspeita a ser-
ventia poderá recusar o documento e levantar dúvida quanto à sua au-
tenticidade. 

Art. 73 - Os serventuários deverão trajar-se de maneira 
compatível com a dignidade,da Justiça e o decoro público, cabendo 
aos Juízes e aos Serventuários Titulares fiscalizar o cumprimento 
desta norma. 

CAPITULO III 
DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS 

Art. /4 - É vedada a percepção de custas ou emolumentos 
por parte de serventuários pagos pelos cofres públicOs. 

§ 12 - As certidões expedidas pelas secretarias das Varas 
da Justiça do Estado do Amapá, destinadas à defesa de direitos e es-
clarecimento de situações 'de interesse pessoal estão isentas do pa-
gamento de taxas. 

§ 22 - Os pedidos de habeas corpus, de habeas data e os 
mandados de Injunção são inteiramente gratuitos, não dependendo, 
pois, do pagamento de qualquer taxa, custas ou emolumentos. 

32 -  as ações populares; salvo comprovada má-fé, estão 
isentas do pagamento de custas judiciais. 

Art. 75' -  Em todos os cartórios e demais serventias em que 
for feita a cobrança de custas será afixado,na parede, em lugar vi-
sível, de modo que facilite a leitura pelos interessados, um quadro 
de no mínimo 1,00 x 0,50m com as tabelas do Regimento de Custas para 
os atos específicos do carióri'o ou serventias. 

' 19  - Sempre que for alterado o valor das Custas, a Se- 
cretaria Sa Corregedoria da Justiça promoverá republicação das ta- 
belas de custas com os valores atualizados em cruzeiros: 

§ 2 - Em cada serventia, o Regimento de Custas e as tabe-
las atualizadas deverão estar à disposição ,das partes, para consul- 
ta. 1 1 - 

Art. 76 - Nos Ofícios Judiciais, os recolhimentos relati-
vos '  custas, emolumentos, depósitos, 'taxas e Outras importâncias 
serão efetuados na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil S.A, 
no Banco Oficial  do Estado,' ou qualquer outra agência bancária auto-
rizada pela Corregedoria mediante guia expedida pelo Contador do 
Juízo, em conta aberta exclusivamente nara esse fim. 

§ 12 - na Comarca de Macapá, os recolhimentos mencionados 
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neste artigo serão efetuados mediante guia expedida através de com-
putador pela Seção de Arrecadação do Serviço de Controle Geral de 
Custas da Secretaria da Corregedoria. 

§ 22 - Deverá ser incluído na guia de Custas iniciais, os 
recolhimentos relativos ao ofício de baixa a ser encaminhado ao Car-
tório de Distribuição, quando da extinção dos feitos cíveis; os man-
dados de averbação expedidos nos feitos de família e os ofícios de 
pedido de informação e comunicação de decisão, nos casos de habeas 
corpus. 

§ 32 - Os recolhimentos referentes a certidões e ofícios 
serão efetuados mediante Guia de Recolhimento, a ser preenchido pelo 
ofício judicial a quem couber a prática do ato. 

§ 42 - Nas Comarcas onde pão houver agências das institui-
çõqs bancárias referidas no caput deste artigo, os recolhimentos po-
derão ser efetuados em bancos particulares, a critério do Juiz de 
Direito Diretor do Fórum. 

§ 59 - A taxa judiciária e as devidas à Ordem do Advogados 
do Brasil, Seção do Amapá, poderão ser incluídas na guia de que tra-
ta o caput deste artigo, devendo esses valores serem recolhidos se-
pa"adamente, pelo banco arrecadador. 

§ 6 - As parcelas devida à OAB, nas Comarcas do interior, 
serão pagas e recolhidas na mesma forma. 

Art. 77 - A guia a que se refere o artigo 76, devidàmente 
numerada, em ordem sequêncial, em 05 (cinco) vias, terá seguinte 
destinação: 

1 - a li e 29  visa, nas cores branco e rosa, 
acompanharão a inicial; 

II - a 32  via, de cor azul, será entregue à parte 
quando do pagamento; 

.111 -  a 44  via, de cor amarela, será restituída ao 
Contador e, na Comarca da Capital, à Seção de Arrecadação do Serviço 
de Controle Geral de Custas; 

IV - a 59  via, de cor verde, ficará em poder do 
órgão arrecadador; 

§ 12 - O distribuidor, ao receber a inicial, verificará se 
está acompanhada da-14  e 2L1  vias da guia de recolhimento e do com-
provante de pagamento da OAB. 

§ 22 - Ao ser autuada a petição inicial, será incluída nos 
autos a 14  via da guia, mantendo-se em separado a 2â via. 

§ 32 - Para que, em qualquer fase do processo, seja credi-
tada ao Oficial de Justiça a importância relativa à condução, pre-
vista no artigo..., o Diretor de Secretaria ou sem Substituto infor-
mará, no verso da 29  via, cor rosa, o nome ou número do Oficial de 
Justiça a quem tenha sido distribuído o mandado, o número do proces-
so e a Vara, autenticando ao final a informação com sua assinatura 
ou rubrica. Em seguida, remeterá o documdnto ao Contador da Comarca 
que, por sua vez, o ençaminhará ao Serviço de Controle Geral de Cus-
tas após de relacioná-lo em formulário próprio. 

§ 42 - Na Comarca da Capital, depois de prestada a infor-
mação referida no parágrafo 39,  o Diretor de Secretaria, ou seu 
substituto o encaminhará a 29 via diretamente ao Serviço.de  Controle 
Geral de Custas depois de relacioná-lo em formulário próprio. 

§ 59 -  A distribuição poderá ser efetuada, independente-
mente de preparo, quando deixarem de funcionar as agências bancárias 
encarregadas do recebimento de custas, ou quando o sistema de-compu- 

tação, onde houver, for interrompido por período superior ao do ex-
pediente forense, sujeito, porém o interessado na forma do artigo 
257 do. CPC a ter cancelada a distribuição caso não providencie o 
preparo nos 10 (dez) dias seguintes a normalização do serviço. 

§ 6 - A Serventia Extrajudicial oficializada, quando não 
funcionarem as agências bancárias encarregadas do recebimento das 
Custas e Emolumentos, fará o recolhimento expedindo guia provisória 
ao interessado, devendo fazer o depósito no 12  dia útil do funciona-
mento bancário, expedindo a guia definitiva. 

Art. 78 -  O contador do Juízo elaborará o mapa diário de 
-arrecadaço e o mapa geral mensal, que serão encaminhados à Secreta-
ria da Corregednrib. 

§ 19  - Na Comarca da Capital. essas atribuições ficarão a 
cargo do Controle Geral de Custas. 

§ 29  - Diariamente, nas Comarcas do interior, o Contador 
do Juízo fará recolher, através de guias, as importâncias recebidas, 
que serão pari1hadas n" forma e no nraso estabelecidos no Decreto 
(N) n9  157, de 30 de setembro de 1991, que aprovou o Regimento de 
Custas. . . 

§ 39 - Nas Comarcas do interior, o respectivo Contador 
dweverá, obrigatoriamente, remeter mensalmente à Corregedoria do ma-
pa geral a que alude o caput, acompanhado dos extratos bancários. 

Art. 79 -  Na Comarca da Capital, o § 22 do artigo anterior 
será feito por intermédio do Serviço de Cpntrole Geral de Custas da 
Corregedoria, englobando-se a arrecadação de todas as Varas da Co- 
marca. - 

Art. 80 - Os Diretores de Secretaria, antes de procederem 
à entrega do alvará de levantamento de bens móveis recolhidos ao De-
pósito Público, remeterão o processo ao Contador da Comarca respec-
tiva, para expedição de guia de recolhimento das custas devidas pelo 
depósito dos referidos bens, considerados o valor da avaliação. 

Parágrafo único - Inexistindo auto de avaliação, esta será 
feita imediatamente por oficial de justiça-avaliador especialente 
designado pelo Juiz. 

Art. 81 - Nas contas especiais a serem abertas na forma do 
artigo 76 deste Provimento, só se farão os recolhimentos ali previs-
tos. 

Art. 82 -  As contas especiais de que trata este Provimento 
ficarão sob a supervisão do: 

1 -  Juiz de Direito Diretor do Fórum, nas Co-
marcas onde houver mais de um Juiz; 

II - Juiz Titular ou, na falta deste, daquele 
que estiver no exercício da Jurisdição plena, nas Comarcas onde hou-
'ver uma única Vara; 

III - Diretor da Secretaria da Corregedoria, na 
Comarca da Capital. 

Art. 83 - Nas Comarcas em que inexistirem Ofícios Extraju-
diciais, o recolhimento das custas e emolumentos relativos a atos 
típicos desses Ofícios, praticados pelos Ofícios Judiciais, se fará 
mediante guia, expedida pela Contadoria Judicial. 

Art. 84 - As serventias extrajudiciais manterão controle 
dos recolhimentos feitos, por meio de mapas diários e mensais. 

§ 12 - Mapa mensal, acompanhado-do demonstrativo finaceiro 
e cópia dos comprovantes de despesas, será encaminhado à Secretaria 
da Corregedoria, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente. 

§ 2 -  Se o demonstrativo-apresentar déficit, este deverá 
vir acompanhado da justificativa correspondente. 

§ 39 - Na hipótese do artigo anterior, as custas e emolu-
mentos relativos a atos típicos dos Ofícios Extrajudiciais deverão 
constar de mapas distintos daqueles a que alude o art. 78 deste Pro- 
vimento. - 

Art. 85 - Até o vigésimo dia do mês de janeiro, deverá ser 
- remetido pelas Serventias Judiciais e Extrajudiciais à Secretaria da 
Corregedoria resumo geral dos demonstrativos mensais dó ano ante-
rior, acompanhado de relatório. 

Parágrafo único - No resumo a que alude o caput, as Ser-
ventias Extrajudicias deverão demonstrar as variações econômicas e 
patrimoniais ocorridas durante o ano anterior. 

TÍTULO VII 
-' NORMAS ESPECIFICAS PARA OS OFÍCIOS JUDICIAIS 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

- Art. 86 - O expediente nos Ofícios Judiciais iniciar-se-á 
às 7:30 horas -e encerrar-se-á àà 13:30 horas. 

Parágrafo único - Não haverá expediente aos sábados; do-
mingos, no dia 08 (oito) de dezembro (Dia da Justiça), nos feriados 
nacionais, no recesso forense, nos dias de suspensão de expediente 
declarados por ato do Presidente do Tribunal ou determinado na Lei 
de Organização Judiciária; 

Art. 87 - Incumbe aos Chefes de Secretaria a designação 
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ae serviaore [para  -aececuço d séguiiites tarefai a cargo da ser-
ventia 

- eiaboração do expediente diário; 
-. realização de audiências; 
- registro de audiências e de sentenças; 
- registro de petições iniciais no Livro Tom- 

bo; 
V - atendimento ao público; 
VI -administração do pessoal, controle de fre-

quência, licenças, férias, etc. 
VII - estatísticas mensal e anual do Juízo; 
VIII - outras tarefas, de acordo com a organização 

Interna da .serventia. - 

Parágrafo único - Respeitadas as determinaçs da Lei de 
Organização Judiciária e as normas emanadas da Corregedoria da Jus-
tiça, as serventias poderão estabelecer condições peculiares e espe-
cíficas de administração interna, com relação à distribuição dos 
-serços, criação e organização de sistemas processantes e outras 
tarefas de administração geral. 

Art. 88 - Os Chefes de Secretaria farão afixar, em local 
visível e de fácil acesso, pauta do expediente diário do Juízo, re-
metido à publicação, editais, avisos, tabelas de custas atualizadas 
e outros expedientes cuja afixação for determinada pólo Juiz. 

Art. 89 - O Chefe de Secretaria comunicará quinzenalmente 
ao Juiz as faltas no cumprimento dos mandados, cometidas pelos Ofi-
ciais de' Justiça. 

Art. 90 - Ao Chefe de Secretaria cumpre zelar pela segu-
rança -do Cartório 

1 - proibindo o ingresso de pessoas que não se-
jam advogados ou serventuários nele lotados; 

II - comunicando ao Juiz a violação da proibição 
prévista no item antecedente; 

III - comunicando, à unidade da Secretaria do Tri-
bunal encarregada da manutenção e reparos, os defeitos e danifica-
ções que verificar nas instalações da serventia. 

Parágrafo único - nas comarcas do interior, a comunicação 
a que se refere oítem III se fará ao Juiz Diretor do Fórum. 

Art. 91 - E obrigatório o uso dos formulários padronizados 
pela Corregedoria e fornecidos pelo Tribunal de Justiça na expedição 
de atos a cargo da Secretaria da Vara. 

Parágrafo único - Na falta eventual dos impressos mencio-
nados neste artigo, os instrumentos datilografados serão adotados 
como, modelos. 

Art. 92 - Nas Varas cíveis e de família, será feita anota-
ção, bem visívél ou em carimbo, ha capa dos autos, de processoonde 
atuar órgão do Ministério Público, inclusive Defensoria Pública. 

Art.' 93 - Nos processos relativos a réus presos e de pedi-
dos de habeas corpus: 

-1 - será aposto carimbo, na capa dos autos, com 
os dizeres "HABEAS CORPUS" ou "REU PRESO"; 

II - a correspodência a eles relativa será reme-
tida pelo meio mais rápido e seguro, imprimindo-se, por carimbo, no 
expediente e no envelope, -a anotação de se tratar de processo com 
"réu preso" ou relativo a "habeas corpus" e a expressão "urgente". 

Art. 94 - Na capa dos autos de processo em que houver im-
pedimento do Juiz ou membro do Ministério Público, será feita anota-
ção, de modo destacado, com o nome da autoridade impedida. 

Art. 95 - No processo que cerra em segredo de.justiça: 

1 - constará da capa, por carimbo, em letras' bem 
destacadas, preferencialmente em tinta vermelha, os dizeres "EM SE-
GREDO DE JUSTIÇA";  

II - na publicação dos atos pela imprensa ofi-
cial, constarão apenas as iniciais dos nomes das partes; 

- III - somente se fornecerão certidões de seus at05 
a quem comprovar ser parte no feito ou seu procurado', ou mediante 
expressa autorização do Juiz da causa; - - 

I\.( - somente se fará carga ou se permitirá o exa-
me dos autos a advogado que comprovar ter sido constituído procura-
dor de alguma das partes, juntando-se aos autos o , instrumento de 
mandato; - 

V - os autos, quando conclusos, serão entregues 
ao Juiz diretamente, e em separado dos demais; 

- VI --a correspondência a ele relativa será reme- 
tida por Atendente Judiciário 'ou Oficial de Justiça, exceto se 0utr 
portador for autorizado pelo Juiz da-causa, assinalando-se, por ca-
rimbo, no expediente e no envelope lacrado, a expressão "segredo d 
justiça". 

- 
Art. 96 - Deferido o pedido de purgação da mora em ação de 

despejo por falta de pagamento, os autos serão remetidd ao contadox 
logo em seguida à publicação do despacho. 

Parágrafo único - O Contador elaborará a conta e, 24 (vin-
te e quatro) horas, independentemente de preparo, enviando, em se-
guida, os autos à Secretaria da Varas  

Art. 0 *-  As Secretarias enviarão, até o dia 10 •(- dez) de 
cada mês, à Secretaria da Corregedoria da Justiça, a estatística do 
movimento do Juízo no mês imediatamente anterior, utilizando-se dos 
modelos- já aprovados. - 

- § 12 - Os resumos anuais dos respectivos mapas estatísti-
cos serão -remetidos até o dia 10 (dez) de janeiro do exercício se- 
guinte. - 

§ 2 - A Seção competente para o registro dos dados esta-
tísticos, comunicará ap Corregedor, .até o dia 15 de cada mês e 12 de 
janeiro do exercício s&gulnte, o não cumprimento por parte dos-  Ser-
ventuários Titulares deste artigo e parágrafo. 

Art. 98 - Na Comarca de Macapá, a remessa de expediente 
para publicação no órgão oficial de imprensa observará as disposi- 
ções seguintes : - - 

1 - as Secretarias das Varas Cíveis e de Famí-
lia levarão à publicação.oficial somente os atos e despachos judi- 
ciais estritamente essenciais, assim entendi-dos : - - 

a) o dispositivo das sentenças; 
b) os despachos que devam ser cumpridos ou aten-

didos pelas partes ou terceiros, e os atos contra os quais caiba re-
curso; - 

processiais;
c) as datas designadas para a realização de atos 

d) os editais; 

II - os editais, em gtral, salvo seo contrário 
requerer o interessado, que arcará2com o Ônus da publicação, serão 
extraídos em resumo, dispensada a transcrição de petições, Inclusive 
a inic1l, documentos e demais elementos intrutivos e informativos, 
respeit$tlas a forma instrumental e as prescr6es da lei processual, 
cabendo'-  ao Chefe de Secretaria, quando de sua autenticação, verifi-
car se estão atendidos os requisitos legais: 

III - são requisitos essenciais dos editais: 
a) de citação: a indicação dáVara, o prazo fi-

xado pela 'Juiz, a referência à afirmação de ausência do citafido, 
feita pelo autor, ou pela certidão do oficial de Justiça, se for o 
caso (CPC, artigo 232, inciso 1), o número de tombamento do proces-
so, a indicação da ação qp da espécie da execução, os nomes do autor 
e do réu, o fim a que se destina a citação, com todas as especifica-
ções constantes do pedido, bem como a advertência a que se refere o 
artigo 285, segunda parte, do CPC, se o litígio versar sobre direi-
tos disponíveis, a cominação, se houver, o dia, a hora e o lugar do 
comparecimento,- a reprodução do despacho, o prazo para defesa, a lo-
calização do Juízo e, finalmente, a indicação de quem subscreveu e 
assinolA; - - 

- b). de notificação, de intimação e de ciência de 
terceiros interessados: todas -as referências contidas na letra "a"  

supra, que lhes forcei aplicáveis e pertlnentes;. 
c) -de praça ou leilão: como indicado na letra 

"a" supra, acrescentando-se a descrição do bem •ou bens a serem leva-
dos a hasta pública, constante do laudo de avaliação, com menção ao 
valor aí apontado, da certidão do Oficial de Justiça de que intimou 
•o devedor ou devedores para ciência da penhora, o nome do Porteiro 
dos Auditórios ou do Leiloeiro, as datas designadas para a realiza-
ção da 1' e 24  hastas públicas,-  o local, a hora e, finalmente a co-
missão, as custas-e demais encargos da arermatação e as condições em 
que se reallzará.a venda; - - - 

- IV - também seão-remetidos resumidamente para pu-
blicação os atos praticádos em quaisquer feitos falimentares, como 
editais, inclusive  da sentença declaratória de falência e avisos, 
salvo se o contrário preferir O interessado,-  caso em que deverá re-
querer expqessamente ao Juiz a publicação do inteiro teor de peti-
ções, documentos e demais elementos intrutivos ou informativos, cor-
rendo por sua conta e ônus o preço da publicação; 

V - as Secretarias das Varas Criminais remeterão 
à publicação oficial os editais previstos nas leis processuaIs e cu-
ja publicação seja absolutamente indispensável, extraídos em resumo 
que contenha, tão somente, os elementos identificatórios e requisi-
tas essenciais exigidos pelo ordenamento jurídico em vigor, consoan- 
te a seguinte numeração: - 

a) de citação: a indicação da vara, o prazo do 
eçital, o nome do acusado, a sua filiação, o vulgo pelo qual é co-
nhecido, se o tiver, sua nacionalidade, estado civil, profissão, 
idade, o número de seu registro nos órgãos estatais de identifica-
ção, o artigo da lei que, segundo a denúncia, infringiu, a referên-
cia à impossibilidade da concretização da citação pessoal, a locali-
zação do Juízo, o dia e a hora designados para o interrogatório, a 
data de sua extração e a reprodução dos nomes de quem subsreveu e 
assinou: - - • - 

b) de intimação: todas as referências constantes 
da letra "a" supra, que lhe forem pertinentes e aplicáveis, acres-
centando-se a data da sentença, a pena ou as penas aplicadas e • a 
menção expressa ao prazo do recurso. 

Art. 99 - As Secretarias das Comarcas dointerior observa-
rão, no que lhes for aplicável, as normas estabelecidas no artigo 
antecedente e, especialmente, as seguintes 

- ,I - o expediente das Varas Cíveis, nas Comar- 
cas onde não exista órgão de divulgação dos atos oficiais, independe 
de publicação, fazendo-se as intimações pela forma prescrita no ar-
tigo 237, incisos 1 e II, do Código de Processo Civil; 

- - -II - em se tratando de ação penal, quando a ci- 
tação deva ser feita por edital, observar-se-á o disposto no artigo 
365, inciso V, e parágrafo único, do Código de Processo Penal, dis-
pensando-se a publicação no. órgão Oficial de Imprensa, salvo se 
existente na Cmarca; - 

- III - igualmente, é dispensável a publicação no 
órgão oficial dos editais de alistamento e de convocação de jurados, 
bem como os de intimação de sentença condenatória (artigo.440, 429, 
parágrafo 12 e 392 do Código de Processo Penal); - 

IV - os demais editais e atos, em geral, no cí-
vel, cuja publicação seja indispensável a sua validade e eficácia, e 
quando rigorosamente impossível ou vedada por lei a comunicação por 
outro meio, serão extraídos em resumo, respeitadas a forma instru-
mental e as prescrições da lei processual. Em se tratando de edital 
de citação, deverá limitar-se aos requisitos estabelecidos noartigo 
225 do Código de Processo Civil, dispensando-se a transcrição de pe-
tições, documentos e demais elementos instrutivos e informativos, 
inclusive a inicial, da qual só constarão as especificações, salvo 
se o interessado requerer a publicação na íntegra e arcar com as 
respectivas despesas; - - - 

V - os- editais, em geral, cuja publicação cor-
ra por conta e Ônus do interessado,' ser-lhe-ão diretamente entre-
gues, mediante recibo. 

Art. 100 - A publicidade dos atos admifiistrativos expedi-
dos pelos Juízos,' tais como portarias, ordens de serviço, etc., será 
dada mediante a afixação das respectivas cópias nos locais indicados 
pela legislação vigente, onde for ordenado de maneira específica ou 
se fizer necessário. - - - - 

§ l - Referindo-se a serventuários, cópia do ato será- re-
metida à Corregedoria da Justiça para as devidas anotações. 

- § 22 - Na Comarca de Macapá, as portarias e as ordens de 
serviço também serão publicadas na Imprensa oficial. 

Art. 1-01 - Salvo determinação expressa do Juiz da causa, a 
-pulicaçào na íntegra de sentenças, despachos e quaisquer outros 
atos dependerá sempre de prévia autorização do Corregedor da Justi-
ça, que decidirá se sua divulgàção atende aos interesses da Justiça 
e do público em geral. 

Art. 102 - A publicação de matéria relativa a inquéritos, 
sindicâncias, correições e outras semelhantes será redigida pelo que 
estabelecer o artigo antecedente. - 

Art. 103 - O expediente relativo aos atos de que devam as 
partes ser intimadas, mediante publicação na imprensa oficial, será 
entregue na Corregedoria, que o encaminhará à-publicação imediata- 
mente. - 

§ 12 - Será certificado nos autos o envio do expediente; 
§ 22 - Deverão constar dos expedientes encaminhados à pu-

blicação -  a designação da Secretaria, -nome dos Juizes em exercício e 
do Chefe de Secretaria, devendo este estar sempre atento aos requi-
sitos da lei processual vigente e essenciais à validade da intima-
ção. 

Art. 104 - Serão certificadas nos autos as publicações 
feitas com indicação do dia e página do órgão da imprensa oficial. 

Parágrafo único - Quando ocorrer a publicação na sexta-
feira, ou em véspera de feriado forense, constará da certidão o re-
ferido dia da semana, para efeito de contagem dos prazos judiciais. 
-

- Art. 105 - - O expediente será tirado emtrês vias, sendo 
primeira para a imprensa oficial, a segunda conservada no Cartório e 
a terceira afixada em lugar acessível às partes. 

Art. 106 - Nos agravos deinstrumento, a primeira peça a 
trasladar será a decisão agravada, seguida da certidão de sua publi-
cação no órgão - da imprensa oficial ou da intimação da parte por ou- 
tro meio, e da declaração do valor da causa principal. - 

- Art. 107 - O Chefe de Secretaria lavrará certidão, nos au-
tos principais, da interposição de agravo de instrumento com menção 
expressa do despacho que o motivou. - 

§ 19  - Decidido definivamente 6 agravo, os respectivos au-
tos serão apensados aos do processo principal. 

§ 2 9  - Os Chefes de Secretaria manterão-rigorosa obedien-
cia aos prazos processuais referentes aos agravos de instrumento 
(artigo 522, do Código de Processo Civil), evitando fiquem indevida- 
mente paralisados em Cartório. - 

Art. 108 - Cada serventia deverá designar serventuário es-
pecialmente para o serviço de arquivo e fichário. 

Art. 109 - São atribuições do encarregado do arquivo da 
serventia : - 

ordem alfabética ou numérica; - - - 

1 - manter o fichário atualizado, em rigorosa 

- II - dispor as fichas de maneira que 'facilite a 
consulta, eliminando-se os agrupamentos de fichas desnecessárias; 

III - manter em separado fihário de feitos ar-
quivados, aguardando iniciativa das partes, apensados, etc. 

IV - proceder ao emaçamento de todos osproces-
som que se encontram em cartório, destinados ao arquivo; 

V - fazer constar, na capa dos autos e nas fi-
chas, o número do maço e a data do arquivamento; 

VI - efetuar outras anotações necessárias, de 
acordo com a organização Interna da Secretaria. 

Art. 110 - Os-éeryentuários que portem fé pública deverão 
assinar ou rubricar as certidões e atos que lhes são privativos de 
maneira clara é precisa, utilizando, para melhor identificar o sig-
natário, carimbo com o nome e o cargo. 

Art. 111 - As certidões para instrução de pedidos de ' de- 1 
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pendencia, além dos nomeadas partes, indicarão a natureza de pedidó' 
a distribuição-'antrior, bem como a fase em que-se encontra o fei-

to gerador da dependência. 
Art. 112 - Para o fi-m de registro de penhora no Registro 

de' Imóveis, õ Escrivão fará constar da certidão os elementos consi-
derados necessários pela Lei n9  6.015/73 (Lei dos Registros Públi-
cos). 

Art, 113 - Deverá constar sempre dos autos certidão da in-
terposição dos recursos, pelos litigantes, no curso da ação. 

Art. 114 - Em caso de fornecimento de certidão a órgão 
oficial ou a outro qualquer que goze de isenção de pagamento, ou, 
ainda a interessado que comprove estado de pobreza, o Chefe de Se-
cretaria da Vara fará constar, na certidão, a ressalva ISENTO DE 
CUSTAS. 

Art. 115 - Os Chefes de Secretaria abster-se-ão de forne-
cer certidão de que nada consta, reservando-se essa atribuição ao 
Cartório de Distribuição, melhor aparelhado para esse fim. 

Art. 116 - Poderão ser utilizadas, nas certidões de intei-
ro teor, nos mandados citatórios, executórios, precatórios, cartas 
de sentença, cartas de arrematação, carta de adjudicação ou peças 
para agravos e recursos diversos, cópias xerográficas, devidamente 
autenticadas pelo titular da Secretaria ou seu substituto legal, de-
vendo, nesse caso, serem datilografados os textos de abertura e en-
cerramento de tais atos, mencionando-se as peças.que os compõem e 
numerando-se as folhas. 

Art. 117 - As informações sobre o ajuizamento ou andamento 
das ações serão prestadas às pessoas mediata ou imdiatamente inte-
ressadas, desde que se identifiquem. 

Parágrafo único - E terminantemente proibido aos serven-
tuários, sob pena de responsabilidade, o fornecimento indiscriminado 
a terceiros de informações verbais ou por escrito de ajuizamento de 
feitos. - 

Art. 118 - Os livros obrigatórios e facultativos, salvo 
expressa disposição em lei, poderão ser impressos ou formados por 
folhas soltas, numeradas de 01 (um) a 200 (duzentos), encadernados, 
com 'termos de abertura e encerramento assinados pelo Juiz. 

§ 12 — O Livro de Registro de Sentenças poderá ser formado 
de cópias ou de reproduções fotográficas dos originais. 

§ 22 - O Livro Tombo, elemento inicial do registro dos 
feitos, obedecerá a uma numeração única e seguida, sem limitações,. 

vedadas, pois as numerações anuais. 
Art. 119 - Os mandados, traslados, certidões e outros atos 

assemelhados observarão, quanto à forma, a padronização de formulá-
rios estabelecida pelo Tribunal. 

Art. 120 - A critério do respectivo Juiz, poderá o Chefe 
da .Secretaria, ou seu substituto, subscrever e assinar os mandados 
de citação e intimação. - 

§ 1 - Nos termos do artigo 40, § 22, CPC, os prazos co-
muns, dentre os quais se compreendem os recursos, correrão com o 
processo em cartório, salvo prévio ajuste por escrito dos advogados. 
Se o advogado pretender extrair fotocópia dos autos ou de qualquer 
de suas peças, a Secretaria fica autorizada a fazer-lhe carga até às' 
18:00 (dezoito) horas do mesmo dia; 

§ 2 - Os editais serão redigidos de forma sucinta e cla-
ra, contendo apenas os requisitose informações obrigatórias, e en-
tregues ao advogado da parte interessada mediante recibo datado; 

§ 32 - As intimações por publicação na imprensa oficial 
conterão sucintamente a providência tomada ou determinada pelo Juiz, 
dispensada a Secretaria de reproduzir despachos na integra ou exten-
sas disposições de sentença, ficando ainda dispensada a repetição 
desnecessária do nome do Juiz após cada intimação, bastando constar 
ele apenas uma vez no cabeçalho da pauta; 

§ 49 - A Secretaria organizará uma pasta funcional para 
cada Oficial de Justiça-Avaliador que atuar no Juízo, nela devendo 
ser anotados todos os elogios, censuras ou punições que o servidor 
receber, fazendo-se as devidas comunicações à Corregedoria; 

§ 59 - Mensalmente, a Secretaria fará levantamento dós 
mandados com excesso de prazo para cumprimento, comunicando ao Juiz 
da Vara e à Corregedoria. - 

Art. 121 - Nos mandados de citàção das execuções por quan-
tia certa, de título extrajudiciais, o Chefe de Secretaria fará 
constar, além dos demais elementos exigidos em lei, o valor do prin-
cipal, acrescido dos acessórios, custas, e a importância relativa a 
honorários arbitrados pelo Juiz. 

Art. 122 - As petições entregues em cartório serão proto-
colizadas, fixando--se dia e hora da entrega. 

§ 12 -. Ocorrendo defeito no relógio datador, ou inexistin-
do este, a protocolização será feita mediante recibo na cópia, que 
será reproduzido no original, em que constarão a data e hora do re-
cebimento, assinatura e - carimbo de identificação do serventuário; 

§ 29 - As petições e demais- papéis, depois de carimbados e 
autenticados, serão encaminhados juntamente com os autos a que se 
referirem para despacho do Juiz. 

Art. -123 - Os autos só poderão baixar para o arquivo de-
pois de devidamente regularizados, com todas as folhas rubricadas as 
certidões preenchidas e assinadas, os mandados juntos, as sentenças 
registradas, e com despacho ordenatório do Juiz de "arquive-se. 

Art. 124 - As capas dos processos obedecerão ao modelo pa- 
dronizado pelo Tribunal. - - 

Art. 125 - As folhas dos autos serão numeradas em-  ordem 
crescente, sem rasuras, devendo ser-utilizado carimbo próprio para 
colocação do número, no alto, à direita de cada página recebendo a 
primeira capa o número 01 (um). - 

- § - 
12 - Será mantida a numeração original das folhas- dos 

processos oriundos de outras serventias, prosseguindo-se com a se- 
quência numérica existente; - 

§ 29  - Quando forem desentranhadas peças dos autos, não se 
procederá a nova numeração das folhas, certificando-se entretanto em 

folha colocada no lugar do documento desentranhado que a folha ou 
folhas de número "tal . qual" correspondiam a peças desentranhadas 
por ordem-do Juiz do feito. 

- § 32 - Além da certidão a que se ,refere o parágrafo 29  se- 
rá certificada a ocorrência, nos autos, em local próprio, logo após 
a determinação do Juiz. - - 

§ 42 - Quando, por erroou omissão, se verificar a neces-
sidade de correção da numeração feita no cartório, inutilizar-se-á o 
número errado, renumerando-se as folhas seguintes, sem rasuras e 
certificando-se a ocorrência; 

§ 52 - No caso de verificação de erro em processo prove-
niente de outras serventias ou tribunais, •certificar-se-á a ocorrên-
cia e, se possível, corrigir-se-á a numeração, quando se referir às 
últimas folhas; - - 

§ 62 - Os inquéritos criminais, ao serem autuados, terão 
sua numçração originária alterada, devendo ficar certificado. - 

Art. 126 - Os autos de processo não deverão exceder de 200 
(duzentas) folhas em cada volume, e a costura ou a fixação dos gram-
pos observará a distância, na margem esquerda, de cerca de 02 (dois) 
centímetros. - 

§ 12 - Quando uma peça processual contiver número de fo-
lhas excedente do limite fixado neste artigo, com ela se formarão 
outros volumes, decidindo o Juiz de causa em se tratando de casos 
péculiaes; - - 

- § 22  - O encerramento e a abertura de novos volumes serão 
efetuados mediante a lavratura das respectivas certidões, em folhas 
suplementars, prosseguindo a numeração-, sem solução de continuida-
de, o volum subsequente. 

- - ,Ai-t. 127 - quando os autos forem entregues para vista,''pe- 
rícias, .etc., poderá o serventuário selar os grampos metálicos que 
afloram no verso da última folha, com fita gomada, apondo aí sua as- 
sinatur, carimbo e datada entrega. -- - 

Art. 128 - Para realização de prova,écnica, os autos só 
poderão ser entregues, mediante carga, ao perito e aos assistentes 
técnicos designados no termo de compromisso, no se permitindo, de 
forma alguma a sua entrega à terceiros, sobre qualquer pretexto. 

Art. 129 - As intimações aos membros do Ministério Público 
Serão pessoais. - - - - 

- - - § 12 - para cumprimento do.disposto neste artigo, a Secre- 
tária da Vara fr4 entrega dos autos ao membro do Ministério Público1  

—ou a funcionário por ele autorizado, com- abertura previstae sempre  

mediante carga; 
§ 22 - quandd o membro do Ministério, Público junto à Vara,, 

inclusive defensor Público, recusar a carga dos autos com vista 
aberta, o Chefe de Secretaria, certificando a ocorrência, fará os 
respectivos autos conclusos ao Juiz da Vara; - 

§ 32 - não poderão ficar na Secretaria da Vara autos rece- - 

bidos com vista a membro do Ministério Público. 
- Art. 130 - A entrega de autos, para vista aos advogados, 

-peritos -e assistentes técnicos, far-se-á por meio de carga em livro 
próprio, - cancelando-se quando da devolução, mediante assinatura e 
data de recebimento., - - - 

§ 19  - da carga, deverão constar, obrigatoriamente: nome, 
endereço, telefone, quando existente, número de inscrição do advoga-
do, do perito e' dos assistentes técnicos, além do prazo concedido; 

- §' 2 - é vedado reter documento de identidade de advogado. 
- Art. 131 - Periodicamente o Chefe de Secretaria da Vara 

mandará verificar nos livros de carga e de vista' quais os autos ain-
da não devolvidos. Vencidos os prazos, os autos serão, cobrados. Se 
përmanecer a relutância da devolução, o Chefe de Secretaria da Vara 
promoverá ao respectivo Juiz, que adotará as medidas cabíveisb na 
forma da Lei. 

Parágrafo único - a cobrança das custas se fará, mediante 
publicação oficial a -cada 15 (-quinze) dias, certificando-se,poste- 
riormente. - 

Art. 132 - Ao receber de volta os autos, o Chefe de Secre-
taria fará verificar se os mesmos se encontram na devida ordem cer-
tificando qualquer irregularidade encontrada. 

Parágrafo único - quando os autos forem restituídos fora 
dos prazos legais, o fato será certificado, fazendo-se imediata con- 
clusão ao Juiz. - 

Art. 133 - No termo de conclusão, será sempre mencionado o 
nome do Juiz a quem foram 'os autos conclusos. - » 

Art. 134 - Será de uso obrigatório, em todas as Secreta-
rias das Varas Cíveis e de Família e das de competência geral, um 
livro "Caixa", no qual serão lançados, diariamente, os recolhimentos 
do imposto de renda retido na fonte, observado o disposto na legis- 
lação vigente. - 

Art. 135 - Sob pena de responsabilidade., o Chefe de Secre-
taria da Vara onde se processou o feito, ao expedir alvarás de le-
vantamento de importâncias sujeitas à retenção do Imposto de Renda 
na fonte, deverá descontar a quantia referente a tal tributo, con-
signando o fato no alvará. 

Parágrafo único - após efetuar o recolhimento do imposto 
retido, o Chefe de Secretaria juntará aos autos uma via cQmprovadora 
do recolhimento, arquivando outra em pasta própria, no Cartório. 

- Art. 136 - Todos os recolhimentos serão inscritos no livro 
"Caixa" registrado na delegacia da Receita Federal, devendo constar 

- o número do processo, a natureza ,do feito, a data da liberação do 
rendimento, o nome do seu beneficiário, o valor do imposto recolhido 
e a data do recolhimento. 

Art. 137 - Os comprovantes de recolhimento de impostos de-
vem ser arquivados, pela Serventia, em pasta própria, em rigorosa 
ordem cronológica. 

Art. 138 - Além do arquivamento a que se refere o artigo 
antecedente, os serventuários certificarão obrigatoriamente, nos 
respectivos autos, a ocorrência de retenções e recolhimento do im-
posto, a eles fazendo juntar uma das vias do DARF. 

Art. 139 - Os Contadores e demais Serventuários com atri-
buições de feitura de contas devem incluir, nos cálculos que elabo-
rarem, o do imposto de renda devido na fonte, observada a legislação 
em Vigor. - 

Parágrafo único - o cálculo a que se refere este artigo 
constitui ato autônomo e, por sua elaboração, não serão devidas -ou-
tras custas além das referentes ao cálculo de que ele decorra. 

Art. 140 - Os termos de abertura e encerramento do livro 
"Caixa" de que trata o artigo 137, serão lavrados, na primeira e úl-
tima páginas,, pelos titulares ou responsáveis pelo-  expediente das 
serventias. 

Parágrafo único - depois de registrado na competente re-
partição da Secreataria da Receita Federal, o livro "Caixa" deverá 
ser apresentado pelo Serventuário ao Juiz da Vara, para aposição d 
"visto" nos termos de abertura e encerramento. 

Art. 141 - Além dos livros que forem adotados deacordo 
com 'a organização interna, são livros obrigatórios nas Secretarias 
das Varas 

1 - Tombo; 
II - Registro de Sentença; - 

-
' III-- Registro de Entrega de Mandados; 

IV - Registro de Precatórias; 
- 'V - Registro de Audiências; 

VI - Registro de Processos entregues sem tras- 
lado;

Vil - Entrega de Autos; 
VIII - Vista a Advogados; 
IX -' Registro d Visitas e Correições; 
X - Protocolo de Correpondência expedida; 
XI - -Registro de Retenção do Imposto de Renda. 

19  - os livros mencionados nos itens II e V. poderão ser 
escriturados mecanicamente, em folhas soltas, que serão encadernadas 
em tornos de 200 (duzentas) folhas. 

§ 22 - os livros mencionados nos ítens III, VII, VIII e X 
poderão se desdobrados, de acordo com o movimento e organização in-
terna das Secretarias. 
-

Art. 142 - Nas Varas-  Criminais, haverá ainda os seguintes 
livros: 

1 - Rol de culpados; 
II - Termos de Fiança;  

III - TErmos de Audiências Admonitórias. 
Art. '143 - Nas, Varas Cíveis, será exigido, ainda, o livro 

de registro de sentenças de falências e concordatas, que poderá ser 
escriturado mecanicamente, em folhas soltas, com encadernação em to- 
rnos de 200 (duzentas) folhas.. - 

Art. 144 -Nas Varas Cíveis quando de competência geral e 
nas Varas de Família órfãos e Sucessões haverá, também: 

1 - Registro de Sentenças de interdições, tu- 
telas e curatelas; 

II - Compromisso de tutores e curadores-. 
Art. 145 - Todos o livros enumerados nos artigos anterio-

res serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo Juiz da 
Vara, que poderá delegar competência ao Chefe de Secretaria para fa-
zê-lo (Lei n9  6.015/73 artigo 42). 

Art. 146 - Os livros 'só poderão ser manuseados pelos ser-
ventuários e autoridades judiciárias, sendo vedado deixar o Livro 
Tombo no balcão para consulta das partes. 

Art. 147'- A distribuição dos feitos será feita comas se-
guintes classes: 

- Varas Cíveis 

- procedimento ordinário; 
- procedimento sumaríssimo; 
- execução de títulos eictrajudiciais; 
- despejo; 
- despejo por falta de pagamento; 
- busca e apreensão relativa a alienação 

- possessório; 
- protesto judicial, notificação o -interpe- 

justificação; 
- produçaõ antecipada de provas; - 

- processo cautelar; - 

12 - acidentes de trânsito; - 

13 - precatória; ' 
14 - pcocedimentos especiais em geral; 
15 - diversos; 
16 - acidentes do' trabalho; 
17 - ações fundadas na Lei n2  6.015/73 (Regia- 

troa Públicos); 



18 - -falência e execução contra devedor insol-- 

19 - insolvência (Execução contra devedor in- 

2'O - concordata; 
21 - execução fiscal; 
22 - mandado de segurança; 
23 - ação popular. - 

B - Varas de Família  órfãos e Sucessões: 
011- procediento ordinário; 
02 - nulidade e anulação de casamento; 
03 - separação litigiosa; 
04 - separação consensual; 
05 - revisão de alimentos; 
06 - investigação de paternidade; 
07 - interdição; 
08 - tutela; 
09 - inventário; 
10 - arrolamento; 
11 - inventário negativo; 
12 - busca e apreensão e regulamentação de 

posse de menores; 

so o indiciado; 
02 - auto de-prisão em flagrante, estando sol- 

to o indiciado; 
- 03 - inquérito e processo relativos a crimes 

excluídos da competência das varas especializadas; 
04 - habeas corpus; 
05 - precatória; 
06 - diversas; 
07 - auto de prisão em flagrante, estando pre- 

08 - auto de prisão em flagrante, estando sol- 

09 - inquérito e processos relativos a entor-
pecentes e processos relativo a contravenções; 

10 - habeas corpus; 
11 - precatória; 
12 - inquérito e processo relativos a homicí-

dios culposos e lesões corporais culposas verificados no trânsito; 
Parágrafo único - em todas as classes de que trata este 

artigo, far-se-á distinção entre os feitos em que haja pedido de as-
sistência judiciária e aqueles em que tal pedido não for formulado, 

exceto onde a distribuição ser fizer através de computação. 
Art. 148 - A distribuição será feita por dependência, des-

de que o autor indique, justificadamente, as circunstâncias, que a 
determinem e a autorize o Juiz, compensando-se, oportunamente. 

§ l - salvo determinação judicial em sentido contrário, 
no caso concreto não se distribuirão por dependência as ações revi-
sionaia de alimentos, ainda quando propostas como pedido de modifi-
cação de cláusulas de acordo homologado por sentença transitada, ou 
não, em julgado. 

§ 2 - a distribuição por dependência está sujeita a pré-
vio despacho do Juiz da Vara, para qual se solicita a distribuição. 

Art. 149 - As petições que devam ser distribuídas serão 
entregues a funcionários especia,mente designado, que lançará nas 
mesmas o dia e hora da entrega e fornecerá recibo ao interessado. 

Art. 150 - Em todas as comarcas, a distribuição será feita 
diariamente, por sorteio às 12:00 horas, em ato público, com a pre-
sença de um representante do Ministério Público, designado pelo Pro-
curador Geral da Justiça e um representante da Ordem dos Advogador 
do Brasil, Seção do Amapá. 

Art. 151 - A distribuição dos feitos' às Varas com compe-
tência na Comarca de Macapá e nas do interior, quando possível, ser 
feita através de computador, sob a supervisão do Diretor do Fórum ou 
de um Juiz de Direito Auxiliar ou substituto Substituto,que for de-
signado pelo Tribunal de Justiça, para esse fim, 

§ 12 - Ocorrendo falha no serviço de computação, por mais 
de 24 (vinte e quatro) horas, proceder-se-á a distribuição por meio 
de Sorteio. 

§ 2 - Fica dispensada a rubrica nas etiquetas de distri-
buição. 

Art. 152 - Os processos a serem redistribuídos ou remeti-
dos para outras Comarcas, via Corregedoria, serão encaminhados à 
Secretaria da Corregedoria, para as "devidas providências. 

Art. 153 - O preparo das ações e o pagamento de certidões 
de custas, sempre que couberem, serãb feitos através de pia própria 
a ser preenchida pelo Setor de Contadoria, devendo ser autenticada 
mecanicamente pelo estabelecimento de crédito encarregado do seu re-
colhimento. 

Parágrafo único - Os Contadores remeterão ao serviço de 
controle geral de custas da Corregedoria os demonstrativos diários e 
mensais, na forma estabelecida neste Provimento. 

CAPÍTULO II 
DOS DEPOSITÁRIOS JUDICIAIS 

Art. 154 — Os depósitos Judiciais adotarão fichas, pastas 
e livros, que serão escriturados de acordo com as seguintes norma: 

Livros: 1 - Tombo; 
2 - Controle de Imóveis; 
3 - Indice; 
4 - Controle de rendas; 

Pastas: 1 - Cópias de ofícios recebidos; 
2 - Cópias de ofícios expedidos; 
3 - Arquivo 22 via do auto; 
4 - Comprovantes de rendimentos e despesas; 

Fichas: 1 - Controle de lote. (ordem numérica); 
2 - Controle pelo autor; 

3 - Controle pelo réu; 
4 - Conta corrente; 
5 - Etiqueta de identificação dos bens; 

Art. 155 - Ao receber a segunda via do auto do oficial de 
justiça, deve o depositário conferi-la com o mandado, nos Itens es- 
senciais !relativos  à Serventia. 

Art. 156 - O auto do depósito será assinado pelo depositá- 
rio que ressalvará a data em que o assina. 

Art. 157 - Na segunda via do auto', os depositários lança- 
rão os seguintes elementos: 

1 - número de pasta de arquivo; 
II - número de folha a que corresponde na 

III - número de ordem do t'õrnbamenío; - 

IV - número do livro Tombo e folha respectiva; 
Art. 158 - As segundas vias serão arquivadas em ordem cro-

nológica de etrada, numerando-se as pastas em sequência. 
Art. 159 - Recaindo a penhora sobre bens que produzam reh-

dimentos a serem arrecadados pelo Depositário, na segunda via do au-
to constará a indicação de que o controle das arrecadações e despe-
sas com os bens far-se-á eq fichas de conta corrente. 

§ 1 - Na ficha de conta corrente deverá constar, além dos 
dados necessários à identificação dos bens, o número da segunda via 
do auto respectivo'. 

§ 2 - Constará, ainda, na ficha de conta corrente, o nú-
mero da pasta em que estão arquivados os comprovantes de rendimentos 
e de despesas relativos aos bens. 

Art. 160 - Os autos de Penhora, apresentados pelos Ofi-
ciais de 'Justiça, deverão ser preenchidos em letra de forma. 

Art. 161 - 0 tomabainento será efetuado em livro próprio, 

pasta; 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
C 

01 estando pre- 

vente; 

solvente; 

- justificação; 
- suprimento de consentimento; 
- precatória; 
- divórcio litigioso; 
- divórcio consensual; 
- diversos. 
- Varas Criminais: 
- auto de prisão em flagrante, 

so o indiciado; 

to o indiciado; 
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tomando-se por base a segunda via do auto e dele contará: 
1 número de ordem; 
II - nome das partes; 
III - número do processo; 
IV - procedência (Vara); 
V - data da entrega no depósito; 
VI - natureza do bem; 

VI - número do lote; 
VIII - data da saída do depósito; 

IX - observações (liquidado, acordo). 
Art. 162 - No índice do Tombo serão lançados os nomes das 

partes e o número da folha correpondente no Tombo. 
Art. 163 - Os Depositários Judiciais manterão os fichários 

rigorosamente em dia, possibilitando a pronta localização dos bens, 
tanto pela ordem numérica quanto pelo nome das partes. 

Art. 164 - Para recebimento de rendas serão utilizadas 
guias preenchidas pelo Depositário, para recolhimento direto no Ban-
co do Estado, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.' 

Art. 165 - As guias serão numeradas em ordem sequêncial e 
extraídas em quatro vias, com a seguinte destinação: 

1 - 

 
14  via = interessado; 

II - 
 

21  via = comprovante do órgão arrecadador; 
III - 32 via = para arquivo na pasta da serven- 

IV - 42 via =' será encaminhada ao Juízo do fel- 
to. 

Art. 166 - No livro de controle de rendas serão escritura-
dos todos os rendimentos arrecadados pela Serventia, devendo nele 
consignar-se: 

1 - data do recebimento; 
II - número da guia; 

III - nome das partes e número do processo; 
IV - valor da quantia paga; 
V - número da ficha de conta corrente; 

VI - observações. 
Art. 167 - Na ficha de conta corrente, além doa dados aci-

ma serão lançadas as despesas com a conservação dos bens e a rstau-
ração, autorizadas previamente pelo Juiz de Direito. 

§ l - Verificando o Depositário Judicial que as quantias 
arrecadadas são sufucientes para o pagamento do principal pleiteado 
na. ação, comunicará ao Juiz do feito, para as providências que en-
tender necessárias. 

Art. 168 - As despesas com a remoção de bens para o Depó-
sito Público, bem como a arrumação destes em local definido pelos 
Depositários correrão por conta do requerente da medida. 

Art. 169 - O depósito onde os bens removidos devam ser re-
colhidos e conservados em segurança é o fornecido pelo Tribunal de 
Justiça. 

Art, 170 - Os bens removidos e entregues aos Depositários 
Judiciais receberão na serventia o número do lote. 

Parágrafo único - Cada peça ou conjunto integrante do lote 
receberá uma etiqueta com os dados necessários à sua perfeita iden-
tificação. 

Art. 171 - As custas atribuídas aos Depositários Judiciais 
serão recolhidas através de Guia, nos bancos autorizados e observa-
rão a partilha que for disposta no Regimento de Custas. 

Parágrafo único - Ao Juiz Diretor do Fórum incumbe fisca-
lizar o correto recolhimento e divisão de custas e emolumentos judi-
ciais. 

Art. 172 - Os depositários Judiciais elaborarão mensalmen-
te, até o décimo' dia do mês subsequente, um demonstrativo das custas 
recolhidas, providenciando o arquivamento em pastas e enviando cópia 
à Corregedoria, indicando: 

1 - o Juízo do feito; 
- II - nome das partes; - 

III - número cio processo; 
IV - natureza do processo; 
V - período de permanência dos bens no- depósi- 

to; 
VI - Valor recolhido. 

Art. 173 - A baixa no livro tombo e nos demais assentamen- 
tos ocorrerá somente com a saída do bem, em razão de arrematação, 
adjudicação ou restituição.

- 

Art. 174 - Ocorrendo a construção de imóvel, os depositá-
rios pedirão ao Juiz do feito o registro no Ofício de Imóveis, que 
será providenciada pelo autor da ação. 

Parágrafo único - Os depositários não serão responsabili-
zados por danos, invasões ou reformas dos imóveis. 

Art. 175 - Quando ocorrer o recebimento de bens perecíveis 
ou de outros cuja natureza exija sejam imediatamente leiloados, o 
depositário deverá comunicar ao Juízo do feito em 24 (vinte e qua-
tro) horas, no máximo, prestando todos os esclarecimentos necessá-
rios. 

Art. 176 - Os Depositários não aceitarão, em qualquer ca-
so, o depósito de bens sujeitos à combustão espontânea, inflamáveis, 
explosivos ou corrosivos. 

§ 12  - Caso o-  ato de constrição recaia sobre bens desta 
natureza, o Juiz da 'causa providenciará para que o o Depósito se fa-
ça em local adequado. 

§ 2 - O depósito--de jóias, pedras preciosas e similares 
será feito na Caixa Econômica Federal ou em outra instituição que 
Juiz determinar. 

Art. 177 - Os Depositários Judiciais, no tocante à suas 
atividades e no que couber, observarão as normas de caráter' geral 
para os servidores a Justiça do Estado. 

Art. 178 - Os leilões gerais serão coordenados pelos Jui-
zes dos feitos, aos quais se vinculam os bens, e pelo Corregedor. 

Art. 179 - Os Depositários Públicos deverão comunicar ao 
Corregedor e aos respectivos Juizes todos os bens que se encontram 
depositados com mais de 18 (dezoito) meses, para que seja providen-
cida o leilão geral. 

Art. 180 - O Depositário deverá apresentar, sempre que 
houver leilão geral, relatório ao Diretor da Secretaria da Correge- 
doria. - 

CAPÍTULO III 
DOS CONTADORES PARTIDORES JUDICIAIS 

Art. 181 - Os Cohtadores adotarão obrigatoriamente o Livro 
de Entrega dos Autos, dentre outros necessários à organização inter- 
na do Cartório. - 

Art. 182 - As contas e os cálculos serão obrigatoriamente 
elaborados dentre de 48 (quarenta e oito) horas, se de modo contrá-
rio não dispuser a lei. 

§ 1 - Ao efetuarem o cálculo das contas, deverão os Con-
tadores discriminar, em formulário anexado aos autos, dia, mês e ano 
a partir de quando incidem correção monetária e juros. 

§ 2 - Os Contadores terão o prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas para prestar informações relativas a período de incidência de 
correção monetária e juros, assim como índices e taxas utilizadas, 
sempre que os Juizes houverem por bem baixar o processo em diligên-
cia, antes de remetê-lo à instância superior, em grau de recurso. 

Art. 183 - Sendo impossível a feitura do cálculo ou da 
conta, por deficiência ou inexistência de elementos essenciais, os 
autos serão imediatamente devolvidos ao Juízo de origem, devidamente 
informados. - - 

Art. 184 - Somente depois de protocolizados, poderão os 
papéis -e documentos ser remetidos aos Partidores para elaboração do 
esboço de partilha e funções decorrentes; os documentos e termos, 
inclusive o de remessa, devem estar regularizados, para serem rece-
bidos; a devolução dos autos à secretaria de origem, far-se-á me-
diante carga no livro próprio. 

Parágrafo único - Nos casos de partilhas amigáveis (artigo 
1.775 do Código Civil) e preterindo o interessado encomendar a ela-
boração do respectivo esboço aos Partidores, a estes os autos pode-
rão ser remetidos, nos termos deste artigo, ou levados pessoalmente 
pelo advogado, dispensando-se, nesta hipótese, es exigências de lan-
çamento em livro de entrega e de lavratura de termo de remessa no 

tia; 
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-cartório de origem do processo. 
Art. 185 - 'E expressamente proibida a devolução de atos, 

que se encontrem em poder de Contadores, por intermédio da parte in-
teressada ou de, seu advogado, bem como a sua retirada da secretaria, 
emconfiança, a qualqudr pretexto. - 
--

Art. 186 - Os esboços de partilha e. as contas - e cálculos 
de maior complexidade serão elaborados em prazo nunca superior a 10 
(dez) dias. - 

Art. 187 - Os Contadores Judiciais deverão observar as 
normas de caráter geràl aplicáveis aos servidores da Justiça e as 
específicas para as Varas processantes estabelecidas neste Provimen- 
to, - 

Jurídicas; 

do). 
Art. 189 - As petições iniciais, as comunicações de fla-

grante e os inquéritos oriundos das Delegacias Policiais, distruídos 
aos diversos Juizes, em audiência pública, serão encaminhados ao Se-
tor de Distribuição para o competente registro nos livros próprios 
após o quê serão remetidos às Vaias a que forem distribuídoà, exi-
gindo-se o indispensável comprovante, aposto em uma das vias-do re- 
gistro para posterior encadernação. - 

§ 19  - O registro das ações cíveis será -feito em 05 (cin-
co) vias, das quais 01 (uma) será remetida à Corregedoria para seu 
controle—  01 (uma) à Imprensa Oficial, 01 (uma) para controle de-en-
trega' dos feitos, 01 (uma) para vista das partes e 01 (uma) será o 
próprio registro de distribuição. - - 

- § 2 - O registro das ações criminais obedecerá ao mesmo 
critério, sendo adicionada mais 01 (uma) via, que será remetida à 
Corregedoria de Poíc.ia. 

Art. 190 - O Chefe do Sétor de Distribuição fará os regis-
tros dos títulos e dos atos notariais de testamentos, conforme rela-
ções recebidas dos respectivos cartórios de- Registro de Títulos e 
Documentos,- Pes_soas-  Jurídicaá o de Notas. - 

- Art. 191 - As alterações na distribuição s-erão ano.tadas ou 
averbadas no livro próprio, à margem do respectivo registro origi- 
nal. - - 

- Art. 192 - A averbação e o cancelamento de distribuição de 
títulos protestados serão lançados, também, na ficha correspondente 
ao registro. - 

- Art. 193 - Os assentamentos cartorários, em fichas, serão 
periodicamente examinados, para verificar se estão em ordem,, fazen-
do-se as- necessárias correções. 

Art. 194 - São devidas custas por ato de busca, ainda que -
expedida uma única certidão, quando abrangénte o pedido a mais de um 
registro obrigatório do Setor de Distribuição. 

§ l - As buscas terão consignados os períodos na certi-
dão, obrigatoriamente, indicando o valor correspondente fixado no 
Régimento de Custas - Decreto-lei n9  115, de 25/01/1967). 

§ 2 - As certidões não abrangentes ou -separadas só serão 
fornecidas a pedido escrito do interessado,. indicado o motivo. 

- Art. 195 - As buscas serão efetuadas, em cada éaso, me-
diante pedido escrito, em formulário próprio, ou requerimento devi-
damente assinado pelo interessado ou seu procurador.- 

Parágrafo único - Quando o atendimento de busca puder 
acarretar, por qualquer circunstância, quebra de sigilo ético, pro-
fissional ou comercial, cumpre ao Chefe do Setor de Distribuição 
suscitar dúvida, por escrito, mediante breve relatório: 

1 - ao Juiz do feito, quando se tratar 
de distribuição em.segredo de justiça; - 

- II - nos demais casos: 
- a) ao Corregedor de Justiça; 

- - - b) ao Juiz de Diretor do Fórum; 
o) ao Juiz de Direito. 

Art. 196 - O fornecimento de certidão aos interessados 
obedecerá ao seguinte procedimento:  

1 - dos pedidos e requerimentos serão extraí- 
das guias das quais contarão data de entrega e valor; 

- II o interessado recolherá aos cofres públi- 
cos a importância relativa ao valor constante da guia; 

III - -as certidões serão fornecidas dentro de 02 
(dois) dias úteis, contados da entrega do pedido ou requerimento; 

IV - o papel utilizado na confecção das certi-. 
dões deverá ser de natureza especial; - - - - - 

- V - na confdcção das certidões é vedado o em- 
prego de abreviaturas,- não podendo conter entrelinhas, emendas ou 
rasuras, sob pena de responsabilidade. - 

- Art. 197 - Além da-guarda e conservação da documentação 
administrativa, cabe -ao Chefe do Setor de Distribuição o arquivamen- 
to: - 

• 1 - dos nomes de todos os autores, réus, - re- 
queridos e demais partes constantes das petições ou processos regis-
trados, sendo a ficha elaborada no nome da pessoa contra ou em rela-
ção a quem foi feita a distribuição, fazendo referência nessa ficha 
às informações complementares necessárias (autor ou requrente, data 
da distribuição, Vara, sé for o caso., etc); - 

11- dos nomes de litisconsortes e assistentes, 
ativos ou passivos, asã'lm corno dos opoentes, denunciados à lide, e 
chamados ao processo e nomeados à autoria, -- estes quando aceitos;- 

II - das demais alteraçes no curso dos proces-
sos, por determinação judicial; 

IV - dos documentos relativos às homonímias. 
Art. 198 - As partes interessadas, no caso de dúvidas le-

vantadas ou não cumprimento de determinadas exigências por parte dos 
serventuários, devem dirigir-se ao Chefe do Setor ou a seu substitu-
to legal ou a quem suas vezes fizer, que as atenderão a fim de evi-
tar demoras ou escusas- incabíveis no fornecimento de certidões ou 
práticas de outros atos. - - 

- Art. 199 - Para os fins exclusivos de distribuição, regis-- 
tros, anotações e outros atos semelhantes bem como para atender à  - 
conceituação já firmada pela prática forense, ficam estabelecidas as 
seguints modalidades deanotações: 

1 -  ADIÇÃO:  acréscimo ou inclusão no registro 
original de nomes de outros autores, requrentes, réus, requeridos, 
etc; - - - 

II - AVERBAÇAO: dados complementares ou eluci- 
dativos anotados à margem do registro original; 

- - III - BAIXA: ato decorrente da extinção do pro- 
cesso ÕUem virtude de redistriuição;4.  - - 

IV - CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO: anotação, 
procedida quando: - 

- - a) o feito não for-  preparado dentro de 30 
(trinta) dias, na Secretaria em que' deu entrada (e. P. C. art. 257). 

- - b) em virtude de mandado expedido pelo Juízo 
competente e nos casos e,tpressos emlei, quanto aos registros- de 
distribuição de títulos levadosa -protesto; 

V RETIFICAÇÃO: modificação dos elementos 
Constantes do registro original. - - - 

Parágrafo único - Averbadas pelo Distribuidor as comunica-
ções de sentenças que importem, por qualquer motivo, exclusão de 
parte ou extinção do feito, arquivamento de inquérito policial, ab-
solvição do réu ou extinção de punibilidade, qualquer certidão a 
elas relativas fará constar que-  'nenhum procedimento judicial existe 
em andamento contra ointeressado'. A certidão, para ser expedida 
nestes termos, depende de que a sentença haja transitado em julgado. 

Art. 200 - Sempre que fãr distribuído algum procedimento 
criminal (inquérito ou ação penal) em que for parte serventuário da 
justiça, o Setor de Distribuição da Capital ou os Distribuidores das 
demais' Comarcas, quando for o caso, comunicarãp o fato ao Correge- 
dor. - 

- Art 201 - O Chefe do Setor de Distribuiço deve regis- 
trar, obrigatoriamente, sempre que existentes, os elementos indis-
pensáveis à qualificação da pessoa contra ou em relação a quem foi 
realizada a distribuição. - 

§ 19  - Consideram-se elementos de identificação para fins 
dgsteartigo: - 

- nacionalidade; 
- estado civil; - 

- profissão ou atividade; 
- domicílio; 
- residência; 
- - n2  de documento de identidade; 
- nQ de Inscrição no CPF; 
- filiação; 

IX - data de nascimento; 
X - outros dados que possam determinar  a 

verdadeira identificação da pessoa. - - 
- - .§ 22 -A cada registro efetuado corresponderá uma ou mais 

fichas,- conformé o caso, todas padronizadas e extraídas na forma 
usual e encaminhadas ao arquivo de consulta. 

- § 39 - Sempre que lhe for solicitado, o Chefe do Setor de 
Distribuição nevalidará as suas certidões dentro de 06 (seis) meses 
posteriores, quando nenhuma alteração ocorrer nos assentamentos das 
mesmas; - - - - 

- § 49 - A revalidação a que alude o parágrafo anterior será 
isenta de outras custas, salvo as buscas, fixadas pelo Regimento de 
Custas; - 

§ 59 - O disposto nos parágrafos 39  e 49  adita, será afi- 
xado, em local visível público, nos Stores de- Distribuição. - 

--
- Art. 2D2 - Os Setores de Distribuição remetrãO ao Serviço 

de Controle Geral de Distribuião da Secretaria da Corregedoria, até 
o dia 10 (dez) de cada mês, estatística mensal- dos feitos distribuí- 
dos. - - 

• Parágrafo único - Até o décimo dia de cada mês de janeiro, 
os Setores de Distribuição remeterão ao Serviço de Controle Garal de 
Distribuição da Secretaria da Corregedoria, estatística anual - dos 
feitos distribuídos. - 

CAPÍTULO V - - 
- - DOS OFICIAIS DE-JUSTIÇA-AVALIADORES - 

- -

Art. 203 - Os Oficiais de Justiça-Avaliadores são hierar- 
quicamente -subordinados aos Juí-zes e administrati-vamete-  vinculados 
aos Diretores de Fórum. - 

- Parágrafo único - O ponto, a frequência e as necessárias 
comunicações atinentes - à movimentação de pessoal ficas acargo dos 
Diretores de Secretaria que darão ciência -das ocorrências verifica- 
das aos respectivos Juízes. - - - 

Art. 204 - a identificação do Oficial de Justiça-Avaliador 
no desempenho de suas funções será feita mediante apresentação da 
carteira funcional. - - 

§ 19  - Em todas as diligências judiciais é obrigatória a 
exibição da carteira funcional. - - 

§ 2 - No caso de Oficial de Justiça ad hoc, deverá ser 
exibido o ato de designação e a carteira de idéntidade. - 

Art. 205 - No cumprimento de mandados de citação 'e penhora 
extraídos dos autos de processos de execução, aos Oficiais de Justi- 
çaé: - - - 

a) recomendado 'que evitem, sempre que possí-
vel, o recebimento, de qualquer numerário não relativo a despesa com 
condução;  

- - b)determinadoque, na hipótese de ocorrer tal 
recebimento, promovam o seu imediato recolhimento -ao Banco Oficial 
do Estado, Banco-do Brasil, Caixa Econômica Federal, onde houver, ou 
a estabelecimento bancário autorizado, nos demaiscasos, mediante 
guia, à disposiçãodo Juízo, e que só poderáser extraída depois da
certificação do ato nos autos a que se refira o mandado, ou neste 
próprio, caso aqueles não se encontrem em cartório à hora da extra-
ção da guia, devendo o comprovante de depósito da qtrantia ser anexa-
do aos autos do mesmo dia do recebimento da importância ou da expe- 
dição da guia. - - - - - - - 

§ 199  - Aos oficiais de justiça é vedada a percepção -  de 
custas ou.ernolumentos relativos aos atos que praticarem. - 

• § 2 - Quando do recebimento de importâncias relativas a 
conduçãe, deverão fornecer .recibo, padronizado pela Corregedoria da 
Juêtiça, fazendo constar do mandado o valor recebido e juntando aos 
autos cópia do receibo fornecido à parte; - - 

§ 39 - As despesas de condução serão adiantadas pela parte 
ao Oficial de Justiça, a título de depósito, mas somente lhe serão 
devidas - após certificar nos autos o efetivo cumprimento da diligên: 
cia. 

§ 42 - A frequência deverá ser apurada e comprovada men-
salmente em relação a cada Oficial de Justiça-"Avaliador, pelo Juiz 
da Vara a que estiver vinculado, - - - 

Art. - 206 - Ao efetuar-as citações, notificações, intima-
ções e- quaisquer outrs diligências, após a leitura do mandado, o 
-Oficial de Justiça fornterá às partes interessadas contrafé devida-' 

- mente autenticada. -- - - - 

Parágrafo único - Escada Comarca a movimentação mera de-
ferida pelo Diretor do Fórum, ouVidos os Juze-s. 

Art. 207 - O.s Oficiais de Justiça assinarão o--  livro de 
ponto diariamente,-nas Secretarias das- Varas desobrigados, porém de 
fazê-lo em hora determinada. - - - - - 

Parágrafo único - '-Havendo impossibilidade de comparecimen-
to, em razão de diligências em lugar longínquo ou que não possam ser 
interrompidas, o - ponto será assindo na primeira hora útil subse- 
quente, justificando-se o Oficial perante o Juiz. - - 

Art. 208 - Inexistindo prazo . especialmente determinado, os 
mandados serão cumpridos dentro de 15 (quinze) dias, prorrogáveis a 
critério do Juiz. - 

Art. 209 - Nos casos de penhora, arresto, sequestro, busca 
e apreensão, deverão os Oficiais de Justiça fazer entrega dos bens 
ao Depositário Judicial. 

Parágrafo único - O Oficial de Justiça não deverá designar 
Depositário Particular de bens, sem prévia autorização do Juiz. 

Art. 210 - Se os bens forem impenhoráveis ou insuficientes' 
para a garantia da execução, o Oficial discriminará na certidão os 
que encontrar em poder do devedor, pena de se reputar não cumprido o 
mandado. - - 

Art. 211 - Só mediante autorização escrita cio interessado 
e, em se tratando de direitos disponíveis, poderá ser devolvido o 
mandado sem a realização da diligênciam, reputando-se, igualmente, 
coito não cumprido o que for restituído a pretexto de acordo entre as 
partes, sem o escrito previsto neste artigo. 

• -- Art. 212 - O Oficial entregará em 24 (vinte e quatro) ho- 
ras, a quem de -direito, os bens -recebidos em cumprimento de ordem 
judicial. - 

Parágrâfo único- - Tratando-se de dinheiro, será recolhido 
ao Banco Ofical, Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal. 

- Art. 21:3 - Tratando-se de despejo, havendo recusa na reti-
rada dos bens, no caso de ausência do ocupante, em desatendimento à 
intimação ou notificação, os bens serão removidos observa ndo-se as 
cautelas aconselháveis, para o Depósito Público, procedendo-se ao 
arrolamento e ao transporte. - - 

Art. 214 Quando necessáqio, o oficial de Justiça poderá 
recorrer à força policial para auxiliá-lo nas diligências, procuran-
do comunicar-se com a autoridade comptente, por todos os meios dis- 
poníveis, inclusive por telefone. - -- 

Art. 215 - O Oficial de Justiça fará constar das certidões 
de citação, notificação ou' intimação que lavrar a qualificação do 
citando, notificando ou intimando, para tanto exigindo-lhe, no ato 
da diligência, a exibição da respectiva carteira de identidade ou dê 
outro documento. - 

-
- CAPITULO IV 

SETORES -DE DISTRIBUIÇÃO - 

Art. 188 - Os Setores de Distribuição, em cada Comarca, 
adotarão os seguintes livros: - - 

1 - Registros Cíveis; 
II - Registros. Criminais; - 
III - Registros de Habilitação de Casamento; 
IV - Registro de Protesto de Títulos; 
V - Registro de Títulos . e documentos e Pessoas 

VI - Registro de Testamento (aberto 'e encerra- 

1 
- II 
1 ri 
IV 
V 
VI 

VII 
VIII 
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- Parágrafo único - Havendo recusa na exibição da carteira 
de identidade, o Oficial de Justiça fará constar tal circunstância 
da certidão que lavrar. 

Art. 216 - Os Oficiais de Justiça efetuarão sua diligên-
cias n& horário das 06 seis) às 18 (dezoito) horas. 

Art. 217 - Somente citações e penhoras poderão ser efetua-
das em domingos e feriados, ou depois das 18 (dezoito) horas, -  não 
devendo ser iniciadas depois das 20 (vinte) horas. 

Parágrafo único - Os Oficiais de Justiça não poderão pra-
ticar os atos previstos neste artigo sem que do respectivo mandado 
conste expressa aOtorização do Juiz, cumprindo-lhes, ler para a parte 
ré ou executada os termos do despacho autorizador. 

Art. 218 - As terças e quitas-feiras, os Oficiais de Jus-
tiça deverão permanecer no F6rum, das 13:00 (treze) às 15:00 (quin-
ze) horas, para atendimento de advogados e partes interessadas, sem 
prejuízo da escala diária determinada por Portaria do Diretor do F6-
rum. 

Art. 238 - A correção automática dos salários dos emprega-
dos das Serventias Extrajudiciais, a que se refere o Parágrafo 19  do 
artigo 244, será procedida na conformidade com o índice e periodici-
dade fixados pelo Governo Federal. 

9. Art. 239 - ,As rendas das serventias extrajudiciais consti- 
tuem sua fonte própria de custeio e manutenção, sendo controladas 
pelo serviço competente da Secretaria da Corregedoria da Justiça, 
recolhidas, por guia, ao Banco Oficial do Estado, a Caia Ecônomica 
Federal, Banco doBrasil S.A, ou qualquer outro estabelecimento ban-
cário previamente autorizado. 

Parágrafo único - nas Comarcas do interior, à falta de es-
tabelecimento, de crédito oficial, o recolhimento far-se-á em qual-
quer agência bancária, devidamente autorizado pelo Juiz de Direito 
da Comarca.. 

Art. 240 - Os descontos em folha de pagamento de emprega-
dos das Sexventias Extrajudiciais., além dos previstos na legislação 
social e fazendaria, dependem de prévia e expressa concordância do 
assalariado. 

Art. 241 - Na admissão de empregados pelas serventias ex-
trajudiciais, exigir-se-á dó contratado prévio atestado de saúde, 
com abreugrafia. 

Art. 242 - Não serão, instaladas novas sucursais de cart6-
rios, ressalvados os subofícios de Registro Civil conforme disposto 
na Lei de 'Organização Judiciária do Estado do Amapá e Decreto (N) 
0266, de' 13/12/91. 

Parágrafo 19  - sempre que a rede cartorária extrajudicial 
se tornar insuficiente para atender à demançia de serviço, o Correge-
dor de Justiça providenciará os estudos necessários ao desdobramento 
dos cartórios por via legislativa, encaminhando anteprojeto de lei 
o Tribunal Pleno. 

Parágrafo 22 - a medida que se encerrarem as atividades 
das sucursais' existentes, retornarão às sedes os livros e os seus 
empregados. 

,Art. 243 - Enquanto não houver  candidato  aprovado em con-
curso, poderá responder pelas funções de serventuário com fé pública 
qualquer outr'o empregado de serventia extrajudicial, desde que se 
submeta a provas de capacitaçãô perante o Corregedor ,da Justiça ou 
Juiz de Direito por este designado. 

Parágrafo único - realizado o concurso público e nomeados 
os serventuários com fé pública, cessarão os efeitos da permissão 
contida no caput deste artigo, retornando o auxiliar à sua antiga 
ocupação 

Art. 244 - Os Titulares e Vitalícios de Cartórios 'e ofí-
cios extrajudiciais são substituídos em suas funções, nos casos de 
licenças, férias e afastamentos ocasionais comprovados, por serven-
tuário concursado e com fé pública. 

Parágrafo l - a designação e a dispensa do substituto 
competem ao Corregêdor da Justiça, mediante proposta do Titular do' 
Cartório; 

Parágrafo 29  - quando por qualquer circunstância estejam 
afastados do exercício dos respectivos cargos o Titular e seu Subs-
tituto imediato, responderá automaticamente pela serventia extraju-
dicial o serventuário com fé pública mais antigo. 

Art. 245 - Os Titulares e Vitalícios das serventias extra- 
judiciais permanecerão nas serventias durante todo expediente, sÓ 

se ausentando por motivo justificável, devendo estar presente,' neste 
caso, o substituto legal. 

Art. 246 - Para os efeitos do Regimento de Custas, as ser-
ventias extrajudiciais manterão escrituração contábil por partidas 
duplas remetendo a Corregedoria balancete mensal, discriminando a 
natureza ,do documento que deu origem à receita ou à despesa, o seu 
valore o montante das custas cobradas além de cópia de' folha de pa-
gamento dos empregados ou funcionários, acompanhada dos comprovantes 
de despesas e do imposto de renda recolhido na fonte. 

Parágrafo único - Os titulares das Serventias Extrajudi-
ciais, são obrigados a manterem afixado em lugar acessível, para co-
nhecimento público, as tabelas das custas, taxas e emolumentos. 

Art. 247 - as rubricas e as assinaturas de empregados ou 
de funcionários das serventias extrajudiciais deverão ser reproduzi-
das mecanicamente, ou em letra de forma ou a' carimbo, de modo a per-
mitir 'facil identificação do subscritor de papéis e documentos, ou 
de, atos cartorários. 

Art. .248 - O ato de lotação de serventuários, concursados 
e com fé pública, nas serventias extrajudiciais, compete à Correge-
doria da Justiça, autorizada permuta mediante proposta conjunta dos 
respectivos Titulares. 

Parágrafo único - a lotação  ideal de serventuário com tais 
requisitos é fixada pelo Corregedor da Justiça, observada a necessi-
dade de cada serventia extrajudicial. 

Art. 249 - Para os efeitos do artigo 23, do Decreto-lei N9  
115, de 25 de janeiro de 1967, em cada setor cartorário onde se pra-
tiquem atos separados, tais como lavratura de escrituras, reconheci-
mento de firmas, autenticação de documentos, registros e outros 
mais, haverá um quadro especial, com letras e números de tamanho mí-
nimo de, 2 cm, indicando o valor do serviço que deva ser prestado, 
sem prejuízo do estituído no artigo 75 deste Provimento. 

Parágrafo único - o Oficial de Cartório eseus auxiliares 
e se'ventuários deverão prestar a qualquer solicitante os esclareci-
mentos ou explicações necessárias quanto ao  valor  tabelado de  cada 
serviço executado ou a executar. 

Art.' 250 - Cumpre aos Titulares'.e Vitalícios das serven-
tias extrajudiciais zelar pela' segurança de suas instalações,, prin-
cipalmente- pelos livros, documentos e arquivos, prevenindo-se conve-
nientemente contra roubos, furtos, incêndios e danificações, median-
te adoção das seguintes precauções: 

1 - contratação de guardas de segurança, dentro 
e fora do horário de expediente; 

II - manutençãode instalações elétricas em bom 
estado, procedendo a revisões periódicas; 

III - vistoria das instalações.' elétricas e hi- 
dráulicas pelo Corpó de Bombeiros, mantendo-se extintores de incên-
dio em corredores e dependências; 

IV - segurança do prédio que abriga a' serventia,' 
no que refere à' inviolabilidade de portas e janelás, e adoção de 
dispositivos contra roubos e incêndio. 

Art, 251 - Os Tabeliães e Oficiais Cartorários das serven-
tias extrajudiciais são obrigados a prestar às autoridades fazendá-
rias, as informações de que dispohham com relação aos bens, negócios 
ou atividades de terceiros, desde que haja intimação por escrito 
emanada na forma do artigo 197 do Código Tributário Nacional. 

Parágrafo 1 - todas as Serventias Extrajudiciais de Notas 
e de Registro de.Imóveis do Estado do Amapá são proibidas de lavrar, 
registrar, averbar ou anotar toda e qualquer formalização de transa-
ção , que fracione de maneira ilegal o solo rural sob a forma de con- 

domínio, assim, como, que parcele o solo rural com características 
tais que identifiquem a existência de loteamento de fato, sem a pré-
via e expressa concordância das autoridades 'competentes, mesmo quan-
to aos empreendimentos já existentes; 

Parágrafo 29  -as dúvidas oriundas da aplicação do dispos-
to no Parágrafo 19  supra, serão suscitadas pelos Senhores oficiais. 
ao  Juiz da 14  Vara Cível, na forma do artigo 198 da Lei N2  6.015/73 
eart. 30, § 29, 1, do Decreto Estadual (N) 0069, de 15/05/90. 

Art. 252 - As serventias extrajudiciais registrarão os 
seus bens imóveis, móveis, maquinários e de utilidades, em livro 
próprio, com o indicador de "Livro de Inventário dê Bens", autenti-
cado com a chancela dos respectivos Titulares e dos Substitutos, com 
termo de abertura. 

Parágrafo l - os bens serão inventariados com todas as 
características:' valor, forma de aquisição', dia; mês e ano de-aqui-
sição. 

Parágrafo 29  - o Livro de Inventário de Bens deverá ter 
seus registros-em dia, arquivando-se pela melhor forma a documenta- 
ção pertinente. ' 

Art. 253 - As certidões, papéis, notas, registros e quais-
quer instrumentos de ato próprio de serventias extrajudiciais, quan-
do isentos ' de custas e despesas por força de' lei, terão anotados, 
por carimbo, aposição mecanográfica ou manuscrita,' as. expressõee 
"Isento de Custas, na forma da lei...". ' 

Art. 219 - As férias e licenças, salvo para tratamento, de 
saúde, serão comunicadas, com antecedência, a Secretariada Vara, 
para o fim de suspender a distribuição de mandados, a partir do dé-
cimo quinto diá anterior ao previsto para o afastamento. 

Parágrafo único - No dia imediatamente anterior ao do iní-
cio das férias ou licença, o Oficial de Justiça restituirá, devida-
mente cumpridos, todos os mandados que lhe forem distribuídos ràu 
justificará a impossibilidade de cumprimento. 

Art. 220 - Ao receber o mandado, o Oficial de Justiça pas-
sará recibo no respectivo livro, datando-o e rubricando-o. 

Parágrafo único - O Oficial de Justiça devolverá o mandado 
ao cartório quando a diligência estiver completamente cumprida ou, 
em caso especial, certificando a razão da devolução. 

Art. 221 - Quando efetuarem penhoras e arrestos, deverão 
os Oficiais de Justiça proceder com o máximo cuidado e zelo, limi-
tando-se ao necessário para satisfâção do crédito (principal e aces-
sórios), observando-se sempre e necessariamente, a gradação estabe-
lecida no artigo 655 do C. P. C. 

§ 19  - Quando indivisíveis os bens ou difícil a apuração 
do valor à primeira vista, fica a critério dos Oficiais de Justiça a 
observância da margem de execesso de penhora. 

§ 29 '-  não se levará a efeito a penhora, quando o produto 
dos bens encontrados bastar apenas para ,o pagamento das custas. 

Art. 222 - Quando a penhora, arresto, sequestro ou busca e 
apreensão recair sobre dinheiro, pedras e metais preciosos, títulos 
e papéis de crédito, os Oficiais de Justiça os recolherão, em 24 
(vinte e quatro) horas, ao Banco Oficial do Estadq, Banco do Brasil 
S/A ou Caixa Econômica Federal, e ao estabelecimento bancário indi-
cado pelo Juiz da causa, quando for o caso, ê disposição do Juízo. 

Parágrafo único - Os comprovantes de quaisquer recolhimen-
tos serão juntados aos autos nas 48 (quarenta e oito) horas seguin-
tes ao depósito. 

Art. 223 - Os Oficiais de Justiça de plantão ficarão à 
disposição dos respectivos Juízes papa atenderem às suas determina-
ções legais, nos recintos aos mesmos reservados, durante o horário 
que for estipulado, em.cada caso. 

Art. 224 - Os Oficiais de Justiça deverão dispor, sempre 
dos tálões de recibo fornecidos pela Corregedoria da Justiça, na Co-
marca da Capital, e pelo Diretor do Fórum, nas Comarcas do interior, 
procedendo da maneira aí estabelecida. 

Art. 225 - Os autos de penhora ou arresto,, lavrados pelo 
Oficiais de Justiça, deverão conter obrigatoriamente, além dos• de-
mais elementos e requisitos exigidos pela lei process4al: 

1 - tratando-se bem imóvel, indicação precisa 
dá nomenclatura do logradouro e da numeração oficial do prédio, ou 
de outros dados que permi;am sua identificação, e, sempre, que possí-
vel, o código do logradouro, à inscrição fiscal, as características 
e as confrontações; 

II - a marca, o tipo, a cor, o ano de fabricação 
e - ,o número do chassis., bem como a placa de licenciamento e o estado 
em que se encontra, quando se cuidar de veículo;. 

III - a descrição pormenorizada dos bens, se mó-
veis, consignando-se os elementos característicos de instrumentos e 
aparelhos com as respectivas marcas, números de série e outros dados 
reputados necessários ou complementares. 

Art. 226 - Independentemente de distribuição e lotação, na 
eventualidade de cumprimento de exigência legal de urgência, caberá 
a qualquer Oficial de Justiça o atendimento à ordem emanada de Ma- 

um serventuário para atender no horário entre 9:00 e 12:00 horas. 
Art, 232 - O expediente nas serventias Extrajudiciais nas 

Comarcas do interior será de 09:00 às 17:00 horas, respeitado o ho-
rário de almoço, de modo a que não fique prejudicado o atendimento 
ao,público em geral, estendendo-se as atividades atá às 18:00 horas, 
a caráter interno. 

Parágrafo único - de acordo com as necessidades e condi-
ções climáticas locais, o horário de expediente de que trata o caput 
deste artigo poderá ser alterado pelo Jtiz de Direito do Foro da Co-
marca, respeitada a jornada de trabalho, máxima legal, devendo tal 
alteração ser comunicada obrigatoriamente à Corregedorila de Justiça 
previamente. 

Art. 233 - Aplicam-se aos contratos de trabalho de empre-
gados de serventias extrajudiciais as disposições constantes do De-
creto-lei n9  5.452, de 1 de maio de 1943 (Consolidação das Leis de 
Trabalho), as leis,' decreto-leis e decretos correlatos, do Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União das Autarquias e das 
Fundações Públicas Federais, supletivamente ,além do disposto na le-
gislação previdenciária e na do Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço. 

Paragrafo l - as contratações por' prazd inderteminado, ou 
a termo, de empregados, pelas serventias extrajudiciais, estão su-
jeitas à previa aprovação da Corregedoria, na forma' da lei. Nas con-
tratações a termo ou experimental, não se eximirá o Oficial Cartorá-
rio ,de seu registro,no,compet,ente livro e na Carteira de Trabalho e 
de Previdência Social bTPS), obrigando-se aos encargos sociais e 
ao do FGTS, na duracão experimental; 

Parágrafo 29  - as dispensas de empregados de serventias 
extrajudiciais, com mais de ano de serviço, estão sujeitas à prévia 
assistência do órgão competente, para validade da quitação, na forma 
do que preceitua a Consolidação das Leis do Trabalho, devendo ser 
comunicadas à Corregedoria da Justiça, para controle do respectivo 
quadro. 

Parágrafo 39 - as contratações autorizadas pela Corregedo-
ria, às dispensas de empregados com qualquer tempo de serviço ou em-
prego, nas serventias extrajudiciais, devem ser comunicadas ao órgão 
competente, na conformidade do que dispõe a Lei n9  4.923, de 23 de 
dezembro de 1965, publicada do D. O de 29 de dezembro de 1965. 

Art. 234 - E obrigatório nas serventi'as extrajudicias o 
uso de livro ou relógio de ponto,,p'ara controle de entrada e saída 
de seus auxiliares com registros de intervalos para alimentação. 

Art. '235 - O Quadra de Empregados das serventias extraju-
diciais será obrigatoriamente afixado em,102a1  de fácil acesso e ve-
rificação da autoridade competente para a fiscalização; 

Parágrafo l - constituem ainda livros' obrigatórios das 
serventias extrajudiciais, na forma da legislação trabalhista, o 'de' 
registro.Ie Empregados e o da Inspeção do Trabalho. 

'fr,Parágrafo 2 - o registro de empregados, se não feito em 
livro, deverá sê-lo em fichas. Os livros e fichas pertinentes à le-
gislação trabalhista deverão ser mantidos rigorosamente em dia, sem 
rasuras ou consertos que não estejam ressalvados. 

Ar. 236 - Pessoas estranhas aos quadros das serventias 
extrajudiciais estão proibidas de prestação de'serviços, remunerados 
ou não. 

Parágrafo único - o Titular deverá afixar quadro de aviso, 
do tamanho máximó de 60x30'. cm, em que se especifiquem os atos cárto-
rários de sua competência, contendo abaixo os seguites' dizeres: 
"OBS.: O Cartório não se responsabiliza pelos atos ,praticados por 
pessoa estranha ao seu quadro de funcionários". 

Art. 237 - A remuneração dos Técnicos Judiciários das Ser-
ventias Extrajudiciais, tanto estatutários como celetistas, será 
aquela fixada por Resolucão do Tribunal de Justiça do Estado do Ama-
pá. 



Art, 273 - Aos Tabeliões de Notas incumbe, em qualquer dia 
e hora, nos cartórios, ou fora deles, mas sempre dentro dos limites 
geográficos, lavrar e ler os atos e colher as assinaturas dos inte-
ressados 'e testemunhas nos atos a que as partes devam ou queiram da 
forma de instrumento público. 

Parágrafo único - tanto quanto possível, a leitura dos 
atos será feita em sala especial, com acomodações e mobiliário com-' 
patíveis com a dignidade do ato. 

Art. 274- Lavrados os atos, poderão ser lidos e colhidas 
as assinaturas dos intervenientes fora da sede do Ofício de Notas, 
somente quando for pessoa jurídica de direito público ou de quem 
exerca função de caráter público, de entidades autárquicas, ou de 
agentes arrecadadores cujo capital seja da responsabilidade da União 
e nos casos em que esta seja majoritária, não se compreendendo nesta 
exceção os átos relativos às disposicões causa mortls. 

Parágrafo l - salvo as exceções previstas em lei, na 
leitura e colheita de assinatura, os Tabeliães poderão ser represen-
tados por serventuários ,com fé pública; 

Parágrafo 29  - em todo ato notarial prevalecerão as assi-
naturas constantes dos documentos de identidade, não sendo permiti-
da, aos intervenientes, a aposição de rubricas e, antes de assina-
rem, serão advertidos quanto a essa impropriedade. 

Art. 275 - Os livros 'não podem ter rasuras, bem assim como 
os traslados e certidões deles decorrentes, nem entrelinhas preen-
chidas e emendas. Nos livros_ emendas inevitaveis, que não afetem a 
fidelidade do ato, serão ressalvadas, e aos enganos cometidos duran—
te a escrituracão.seguir-se-a a palavra digo", proaseguindo-se cor-
retamente. 

Parágrafo l - as emendas inevitaveis se ressalvam no fi-
nal da escrituracão do ato, antes da assinatura cios intervenientes; 

Parágrafo 2 - as omissões serão suprimidas com a nota de. 
"em tempo", sempre subscritas por todos os intevenientes 'no ato. 

Art. 276 - As. assinaturas de todos os intervenientes ou de 
seus procuradores e das testemunhas, serão sempre apostas na presen-
ça do Tabelião ou de quem lavrou o ato, com menção expressa em tal 
sentido, não sendo permitida a colheita de assinaturas por antecipa-
ção. 

Parágrafo único - quando da emissão das guias de recolhi-
sento do imposto de transmissão de bens imóveis (IT8I), os Tabeliães 
de Notas adotarão .o melhor regime interno visando evitar falsidade 
material, adulteração, rasuras, emendas ou ressalvas, sob pena de 
responsabilidade funcional. 

Art. 277 - São os seguintes os livros obrigatórios dos 
Oficios de Notas, com numeração e identificadores próprios: 

1 - Testamentos Públicos; 
II - Registro de Aprovação de Testamentos Cer- 

rados; 
• III - Escriturás; 

IV - Procurações, junto com os substabeleci- 
mentos. 

Parágrafo único - os livros obedecerão aos modelos de uso 
corrente, aprovados pelo Juiz de Direito competente para os Regis-
tros Públicos. Os de escrituras em geral :e os das procurações, junto 
com substabelecimentos, poderão ser usados vários simultaneamente. 

Art. 278 - Não se poderá utilizar livro senão para o seu 
fim específico. 

Art. 279 - Nos livros de Procurações; junto com os substa-
belecimentos, estes, quando lavrados, serão temisaiva e obrigatoria-
mente anotados no ato da procuração. 

Art. 280 - Para controle interno, haverá um livro-carga, 
no qual se consignará a que serventuário coa fé pública corresponde 
cada livro ou se o mesmo é de uso comum. 

Parágrafo l - em nenhum momento poderá o serventuário ter 
sob sua responsabilidade sais de dois livros de Procurações e mais 
de três de Escrituras em geral, não se computando no número destes 
últimos os livros impressos, dos quais cada serventuário poderá ter 
sob sua responsabilidade até dois para o mesmo fim; 

Parágrafo 2 - respeitado o preceito do Parágrafo ante-
rior, e expressamente vedada a entrega de novo livro, enquanto não 
encerrado o mais antigo da mesma espécie; 

'Parágrafo 39 - o livro colocado sob a responsabilidade de 
um serventuário é de seu uso privativo, admitindo-se à transferência 
de utilização para outro mediante autorização prévia do Tabelião, 
lançada e datada no próprio livro e no livro'carga; 

Parágrafo 49 - o livro de uso comum de vários serventuá-
rios com fé pública ficará soõ a responsabilidade do Tabelião, que o 
entregará e o receberá de volta a cada vez. 

Art. 281 - Os livros de folhas soltas obedecerão a modelo 
próprio e conterão 200 (duzentas) folhas, ressalvada a hipótese de 
que' uma escritura tenha de ocupar mais de 200 (duzentas) folhas, Ca-
so em que o livro poderá ter tintas folhas quantas necessárias à la-
vratura do ato. 

Parágrafo únco .- além do timbre do cartório, todas as fo-
lhas conterão o número do livro a que correspondem e deverão ser nu-
meradas, em ordem crescente e ininterrupta, por processo mecânico, 
antes da abertura do livro, não se admitindo numeração intermediá-
ria, seja qual for o critério utilizado. 

Art. 282 ,- As folhas dos livros de folhas soltâs ainda não 
encadernadas deverão conter perfurações,na margem esquerda, a fim 
de que possam ficar permanentemente guardadas em colecionadores, dos 
quais vão 'ser retiradas apensa 'para serem datilografadas. 

- Parágrafo único - as folhas utilizadas deverão ser guarda-
das em pasta própria,' correspondente ao livro a que pertençam, até a 
encadernação. 

Art. 263 - Nas escrituras lavradas em livro de folhas sol-
tas as partes rubricarão, obrigatoriamente, as folhas que não conti-
verem as suas assinaturas., 

Art. 284 - Os livros poderão ser encadePnados em cores di-
ferentes, uma para cada tipo.. 

Art. 285 - O Tabelião, ou quem suas vezes fizer, antes de 
lavrar a escritura, deverá observar: 

1 - se estão em perfeita ordem os documentos 
comprobstórios da titularidade do direito e, tratando-se de imóveis, 
se estão registrdos; 

II - havehdo procuração, se esta confere os na-
'cessários poderes e se os nomes das partes coincidem com os corres-
pondentes no ato a ser lavrado; sendo a.procuração de outra Comarca, 
se tem a firma e o sinal público do Tabelião que a lavrou devidamen-
te reconhecidos; se passada nó estrangeiro, atende a todas as exi-
gências legais, inclusive a tradução para o vernáculo por Tradutor 
Público; 

interessados;. 
IV - se o alvará judicial diz respeito exata-

mente ao negócio Jurídico pretendido, e se a firma do Juiz confere 
com a que consta de seus' arquivos-ou está devidamente reconhecida; 

V - se estão na devida ordem as certidões re-
lativas às quitações fiscais; 

VI - a regularidade da guia quitada do recolhi-
mento da contribuição devida ao INCRA e COTERRA, no caso de imóvel 
rural; 

VII - a regularidade da prova do pagamento do 
imposto de transmissão e se os vendedores estão quites com a Previ-

Social, e aos órgãos Fundiários, quando foro caso. 
Art. 286 - Depois de conferidos os elementos que constem 

de documentos, serão consignados nas escrituras: 
1 - o lugar onde foi lido e assinado o ato no-

tonal, com indicação do endereço completo, se não se tratar de sede 
do cartório; 

II - a data do ato, com indicação, por extenso, 
do dia, mês e ano; 

III - o nome e a qualificação completa das par-
tes, intervenientes e testemunhas, com indicação de nacionalidade, 

naturalidade, filiação, data de nascimento, estado civil, nome do 
cônjuge e regime de bens do casamento (que se mencionará de forma 
expressa, vedada a utilização da expressão "regime comum"), profis- 

III - se a certidão da procuração é aceita pelos 
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'Parágrafo úrico - quando a dispensa de pagamento decorrer 
de gentileza da serventia extrajudicial, deverão os instrumentos 
respectivos conter a declaração: "Dispensado o pagamento das despe-
sas por cortesia", assinando o Titular ou quem de direito. 

Art. 254 - . defeso às serventias extrájudiciais cobrarem 
custas e emolumentõs indevidos e majorá-los. 

Art. 255 - Os atos não constantes da Tabela de Custas são 
considerados gratuitos, não se permitindo interpretação que faça in-
cidir sobre eles quaisquer cobrança', mesmo por analogia, paridade ou 
extensão. 

Parágrafo 19  - sob pena de responsabilidade civil, admi-
nistrativa e penal, os Ofícios Extrajudiciais não poderão cobrar 
despesas por serviços prestados por despachantes; 

Parágrafo 2 - os Ofícios Extrajudiciais somente atenderão 
os interessados pessoalmente ou representados por procuradores. 

Art. 256' - Aá Serventias Extrajudiciais poderão utilizar 
aparelhos reprográficos na execução de atos próprios e de seus ser-
viços. 

Parágrafo 19  - para facilitar as partes interessadas, po-
derão as Serventias Extrajudiciais. de Notas utilizar aparelhos re-
prográficos na cópia de documentos de terceiros. O valor a ser co-
brado por cada cópia será fixado pela Corregedoria de Justiça do Es-
tado do Amapá; 

Parágrafo 22 - nos documentos recopiados em Cartório só 
incidem custas quando forém autenticados pelo Titular ou seu Substi-
tuto (Tabela... Regimento de Custas); 

Parágrafo 39 - não é permitido que pessoas estranhas às 
Serventias Extrajudiciais' mantenhas em suas dependênaias serviços de 
reproducão de papéis ou de documentos. 

Art. 257 - A microfilmagem de papéis, títulos e documentos 
nas Serventias Extrajudiciais poderá ser. adotada coa prévia autori-
zação do Juiz de Direito competente para os Registros Públicos, 
ciente e Corregedoria, observadas-as formalidades Legais que regulam 
a espécie, devendo ficar uma cópia em lugar distinto do cartório 
previamente autorizado. 

Art. 258 - Os Titulares efetivos ou vitalícios das Serven-
tias Extrajudic'iais não podem omitir-se no cumprimento de leis, re-
gulamentos, provimentos, portarias, instruções e normas procedimen-
tais, sob pena de falta disciplinar grave e de responsabilidade. 

Art. 259 - Por ato do Corregedor da Justiça, os fatos de-
nunciados à Corregedoria poderão ser preliminarmente apurados, nas 
Serventias Extrajudicias, em procedimento sumário, pelo Juiz de Di-
reito competente para os Registros Públicos, que poderá adotar as 
medidas cautelares necessárias e sugerir ás que devam ser procedi-
mentadas para correição. 

Parágrafo l - independentemente do previsto no caput do 
artigo, e delegada competência ao Juiz de Direito competente para 
perguntas públicas, para realizar correição trimestral nas serven-
tias extrajudiciais, procedendo pelo método amostragem; 

Paragrafo 22  - serão arquivadas nas Serventias Extrajudi-
ciais, em pasta própria, os relatórios e as determinações decorren-
tes de todas as correiçõ'es. 

Art. 260 - Todos os atos emanados de Serventias Extrajudi-
ciais que devam ser renovados, por negligência, imperícia ou erro, 
cumpre ao Titular fazê-lo à sua própria custa, respondendo pelos da-
nos que possa ter causado ao interessado ou a terceiro, sem prejuí-
zo, ainda, de medida administrativa adequada, da competência do Cor-
regedor da Justiça, na forma da legislação, 

Art. 261 - Som5nte serventuário concursado e com fé públi-
ca pode substituir os Tabeliães ou Oficiais efetivos ou vitalícios 
nas respectivas Serventias Extrajudiciais. 

Art. 262 - Os impressos, formulários, guias e outros me-
trumentos de atos próprios das Serventias Extrajudiciais., bem como 
suas modificações, dependem de aprovação da Corregedoria da Justiça, 
na pessoa do Juiz de Direito competente para os Registros Públicos, 
observando-se sempre os padrões gerais e as exigências peculiares a 
cada serventia. 

Parágrafo único .- na Comarca da Capital, a aprovacão é 
atribuída ao Juiz de Direito da 14 Vara cível; onde só houver uma 
Vara, ao respectivo Juiz de Direito da Comarca. - 

Art. 263 - Constitui dever dos Titulares e Vitalícios das 
Serventias Extrajudiciais manter rigorosa vigilância dos atos lavra-
dos nas respectivas serventias, realizando autocorreição periódica 
de modo a identificar deficiências e imperfeições, ordenando que se 
consertem ou ser repitam, convocando-se as spartes que devam assitir 
ou tomar conhecimento do Conserto ou repetição do ato, preservando-
se a sua forma legal ou autenticidade, para garantia da fidelidade 
que se ernpl'estou ao mesmo ato.' 

Parágrafo único - sempre que possível, o Titular cartorá-
rio elaborará relatório de autocorreição fazendo-o arquivar na pas-
ta própria das correições ordinárias e extraordinárias da Corregedo-
ria ou do Juiz de Direito competente para os Registros Públicos. 

Art. 264 - Os atos lavrados nas Serventias Extrajudjcias 
serão a poder de canetas ou esferográficas, de tinta fixa e perma-
nente, preta ou azul, com exclusão de outras Cores, vedada, termi-
nantemente, qualquer anotação a lápis. 

Art. 265 - Os livros cartorários instituídos por Lei são 
de responsabilidade dos respectivos Titulares das Serventias Extrà-
judiciais. O desaparecimento e a danificação de livros deverão ser 
comunicados a Corregedoria da Justiça e ao Juiz de Direito Competen-
te para os Registros Públicos, que autorizará a restauracão do livro 
desaparecido ou inutilizado. 

Parágrafo único - na restauração de livros são elementos 
essenciais o arquivo da serventia e os registros anteriores, com os 

traslados .e as certidões , procedendo-se da' melhor maneira possível, 
constando a ocorrência do Termo de Abertura. 

Art, 266 - Os livros de folhas soltas terão estas guarda-
das em colecionadores distintos, ate definitiva encadernação. 

Art. 267 - Os pagamentos efetuados pelos usuários, median-
te cheque, só receberã6'e quitação definitiva pelo ato expedido com 
a confirmação de efetiva liquidação, pela compensação bancária, em 
favor da Serventia Extrajudicial. 

Art.' 268 - As custas e emolumentos percebidos pelas Ser-
ventias Extrajudiciais serão sempre récolhidos, mediante guia, a um 
dos estabelcimentos indicados no artigo 76 e 83 deste Provimento, 
para as situações declaradas. 

Art. 269 - Os Tabelionatos e Ofícios de Registro Público 
manterão junto ao Juiz de Direito competente para os Registros Pú-
blicos, na área de cada Comarca, como agregado de seus respectivos 
Cartórios ao Crtorio daquela Vara,-empregado encarregado do atendi-
mento do serviço de. natureza administrativa. 

Art. 270 - A escrituração dos atos notariais, nos Ofícios 
de notas, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e DocLmentos e 
Registro , Civil  da5 Pessoas Jurídicas far-se-á em livros devidamente 
encadernados, sendo facultado, na forma da lei, escriturá-los meca-
nograficamente ou por sistema computadorizado, em folhas soltas, com 
partes impressas antecipadamente, que serão encadernadas tão logo 
bastem para compor um livro. 

Parágrafo único - ao serem escriturados os atos, as partes 
em claro estão inutilizados com traços sempre horizontais ou com se-
quência de traços e pontos, de modo anão ficarem espaços em branco. 

Art. 271 - Aplicam-se às Serventias Extrajudiciais no que 
couberem, às Leis de Organizacão Judiciária que regem a Justiça do 
EStad6 do Amapá, Dec. (Fi) 0069/90, este Provimento Geral o Dec. (N) 
0266/91; a específica de Registros Públicos; a do Registro de Cus-
tas; os Códfgos Civil e Processual; o Regime Jurídico dos Serrvido-
res Públicos Civis da União, Lei 8.112/90 e legislação correlata e a 
Consolidação das Leis do Trabalho, conforme estabelecido na Lei de 
Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. 

CAPITULO II 
DOS OFICIOS DE NOTAS 

Art. 272 - Os Tabeliães de Notas praticarão os atos de seu 
distribuindo os servbços mediante critérios objetivos, ob- 
as aptidõesde cada servidor para as tarefas ao Tabeliona- 
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são, domicílio, riõniero do documento de identidade, repartição expe-
didora, e data de emissão quando constar do documento, número de 
inscrição no CPF, quando for for o caso; tratando-se de pessoa jurí-
dica, sua denominação, sede número de inscrição no CGC, se obrigató-
ria, a qualificação do respectivo representante e referência aos 
elementos comprobat6rios'da regularidade da representação; 

IV - indicação da natureza do negócio jurídico e 
do seu objeto e, especialmente, no caso de imóveis: 

a) individuação do imóvel e número da matrícula 
no Registro de Imóveis, e, se não estiver matriculado, lugar, carac-
terísticas e confrontações; 

b) título de aquisição do alienante, mencionado-
se a natureza do negócio, o instrumento, o valor, o número do regis-
tro e o cartório do registro imobiliário; 

c) declaração de que o imóvel se encontra livre 
e desembaraçado de quaisquer ônus reais, judiciais ou extrajudi-
ciais, especificando-se no caso contrário; 

V - quando couber valor ou preço, a declaração 
de que foi feito em dinheiro o pagamento, forma e condições deste, 
se for em cheque, no todo ou em parte, o seu valor, número e o banco 
contra o qual foi sacado; 

VI - declaração de que é dada quitação da quan-
tia recebida, quando for o caso; 

VII - declaração de que a escritura foi lida em 
voz alta, perante as testemunhas, se for o caso, para os contratan-
tes, que a aceitaram como está redigida; 

VIII - indicação da documentação apresentada e 
tanscrição dos documentos exigidos em lei; 

IX - as certidões do pagamento db imposto de 
transmissão, n2  da guia, valor e a certidão de registro do IPTU; 

X - as notas de 'em tempo', se necessárias; 
XI - certidão do lAPAS, INCHA e COTERRA, se for 

o caso; 
XII - encerramento; - - 

XIII - a apresentação das certidões previstas no 
item IV, artigo 12 do Decreto nQ 93.240, não eximirá o outorgante da 
\obrigação de declarar na escritura pública, sob pena de responsabi-
lidade civil e penal, a existência de outras ações reais e pessoais 
reipersecutórias, relativas ao imóvel e de outros ônus reais inci-
dentes sobre o mesmo. 

Parágrafo único - nas escrituras lavradas em decorrência 
de autorização judicial, serão mencionados, com todos os elementos 
que permitam sua identificação, o5 respectivos alvarás. 

Art. 287 - Se algum dos comparecentes, não sendo conhecido 
do Tabelião, não puder ou não souber assinar e estiver impossibili-
tado de identifiacar-se por documento, o notário assim o declarará, 
tomando-lhe a impressão digital, sempre que possível do polegar di-
'reito,. assinando, por ele e a seu rogo, pessoa idônea, patiCipando 
do-  ato, pelo menos, 02 (duas) testemunhas que o conheçam e atestem 
sua identidade. 

Art. 288 - As assinaturas deverão ser apostas nas linhas 
imediatamente seguintes àquela na qual se encerrou a lavraturá do 
ato. 

Parágrafo único - se as partes forem incapazes, não alfa-
betizadas, ou se solicitarem a sua presença, assim como nas declara-
ções de última vontade, é necessário e indispesável ao ato o çoncur-
so de 03 (três) testemunhas, no mínimo.. 

Art. 289 - Os atos notoriais, que não sejam privativos do 
Tabelião, serão encerrados da seguinte forma: 

-1 - aqueles que o serventuário com fé pública 
lavrou, leu e encerrou, colhendo as assinaturas, através da seguinte 
declaração: "Eu (assinatura, nome e cargo) lavrei, li e encerro o 
presente ato, colhendo as seguintes assinaturas"; 

- II - aqueles que o serventuário com fé pública 
lavrou, leu, mas cujas assinaturas foram colhidas na presença do Ta-
belião, através da seguinte declaração: "Eu (assinatura, nome e car-
go), lavrei e li o presente ato. E eu, Tabelião, o encerro, colhendo 
as assinaturas (assinatura, nome e cargo)"; 

III - as declarações de que tratam os itens an-
teriores seguir-se-ão sempre, antes do recolhimento-de quaisquer as-
sinaturas, a inutilização do restante da linha, fixando os limites 
físicos do ato, sendo que nos atos datilografados a inutilização se-
rá feita mediante uma sequência de pontos e traços; 

IV - pelo recolhimento das assinaturas, ma em 
cada linha, todas em linhas imediatas, o que se fará após terem sido 
indicados os nomes dos'signatários e a condição em que cada um par-
ticipa do ato. 

Art. 290 - Se, for por fato imputável às partes, o ato no-
tarial não se ultimar, certificará o Tabelião a ocorrência, subme-
tendo o livro, à primeira horâ do expediente do dia que se. seguir, 
ao Juiz de Direito competente para os Registros Públicos, que auto-
rizará se lhe Sponha a expressão "sem efeito, pelo certificado neste 
ato", com data, hora e assinatura do Oficial de Notas.- 

Parágrafo único-  ocorrendo à hipétese prevista neste ar-
tigo, é devida a totalidade das custas, recolhidas, como disposto 
neste Provimento Geral, a agente atrecadador determinado, por guia. 

Art. 291 - Nas escrituras de re-ratificação, lavradas em 
decorrência de erros cometidos pelo serventuário, quer materiais, 
quer resultantes de inobservância de ixigência legal, não serão de-
vidas custas. 

Parágrafo único - nos demais casos, as custas serão devi-
das pela metade e calculadas sobre-o valor da escritura anterior, 
salvo se a retificação envoler o próprio valor. 

Art. 292 - Nos atos datilografados observar-se-á o seguin-
te: 

1 - o éncerramento entre as linhas será rigo-
rosamente igual até o encerramento do ato, inclusive nas ressalvas, 
correções, notas de "em tempo" e semelhantes; 

II - sempre que for deixado claro para ser pre-
enchido com elementos a serem fornecidoss no ato da léitura, reser-
var-se-á um espaço sob o qual se datilografará uma ou mais linhas e 
sobre a qual se acrescent'ão, antes do lançamento de qualquer assi-
natura, os elementos que faltarem, a Mão ou à máquina, já de forma 
definitiva, vedada a anotação provisória a lápis; 

III - se o claro corresponder a mais de uma li-
nha, observar-e-â o mesmo espaçamento entre as diversas linhas; que 
apenas ficarão indicadas na forma anterior. 

Art. 293 - As custas serão pagas mediante guia, pela parte 
interessada, até o momento da assinatura do ato, nos estabelecimen-
tos Indicados no artigo 83. 

Art. 294 - As custas de escrituras terão por base o valor 
declarado pelas partes quando superior ao d0 lançamento fiscal que, 
quando contrário, prevalecerá. 

Parágrafo único - nas escrituras definitivas, em cumpri-
mento de pramessa de compra e venda, cujo tempo decorrido seja supe- 

rior a 041(quatro) anos, consignar-se-ão o valor da promessa e o ar-
bitrado pelo Fisco para a cobrança do imposto de transmissão "inter 
vivos". Este último será.considerado o valor da transação. 

Art, 295 - Nas escrituras em que cião houver sido estimado 
valor, aplicar-se-á o disposto na Tabela..., podendo ser suscitada 
dúvida para o Juiz competente para os Registros Públicos. 

Art. 296 - As custas são devidas pela lavratura da escri-
tura, pouco importando o número de atos ou de imóveis que envolva a 
transação. 

Art. 297 - Terreno e edificação correspondente constituem 
uma só unidade para efeito de valor de escritura. 

Art.' 298 - O Tabelião, ou quem suas vezes fizer, exigirá 
alvará judicial para lavratura de escrituras que visem á transmissão 
do domínio ou de direito e a constituição ou sub-rogação de direitos 
reais ou de garantiaquando,: 

1 - houver interessib do espólio, massa falida, 
herança jacente ou vacante," incapaz e acervo em concordata; 

II - for interessado viúvo, na alienaçãó ou one-
ração de bens que não adquiridos após viuvez ou quando não comprovar 
ser o titular exclusivo do direito; 

III - não tiver sido ultimado o inventário do di-
vorciado judicialmente separado e o direito houver integrado a comu-
nhão, 

- Art. 299 - A adoção de criança e de adolescente reger-se-á  

segundo o disposto nos artigos 39 e seguintes da Lei n2 8.069, de 
13/07/90, vedada a adoção por procuração. 

Art. 300 - O vínculo da adoção constitui-se por sentença 
judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do 
qual não se fornecerá certidão. - 

Art. 301 - Ficará a critério dos contratantes, nas escri-
turas de pacto antenupcial, a nomeação, ou não, de bens. 

Art, 302 - Nas escrituras públicas relativas a imóveis cu-
ja descrição e caracjrização conste da certidão do Registro Imobi-
liário, consideram-se cumpridas as exigências do artigo 225, da Lei 
n2  6.015/73, a mençãô, exclusivamente, do número do registro ou ma-
trícula no Registro ImobliáriÔ, sua completa localização, número, 
bairro, cidade e Estado. 

Art. 303 - Os traslados e certidões podem ser manuscritos, 
datilografados, extraídos por cópia em carbono preto, obtida quando 
da lavratura,do ato original ou quando da extração do traslado ou de 
outra certidão, impressos ou extraídos por processo de reprodução 
previsto em lei ou autorizado pela Corregedoria da Justiça. 

Art. 304 - Dos traslados e certidões constarão obrigato-
riamente, além da assinatura do Tabelião, ou do seu substituto le-
gal, os nomes e as assinaturas dos auxiliares que, o extraíram e con- 
feriram, - - - 

Art. 305 - Dos atos que deverão ser objeto-de registro no 
Registro Imobilário, o auxiliar extrairá, dentro de 36 (trinta e 
seis) horas, o respectivo traslado, ampliado o prazo para 72 (seten- 
ta e duas) horas nas demais hipóteses. - - 

Parágrafo único - o traslado será retirado em tantas có-
pias quantos sejam os intervenientes, que as receberão sem acréscimo 
de despesas. - 

Art. 306 - A existência de erro material, em traslado ou 
certidão de atos notariais, de que tenha resultado incorreção no ato 
do Registro Imobiliário, ali só poderá ser sanado por autorização do 
Juiz competente para os Registros Públicos. - 

Parágrafo lQ - entendo-se por erro material a incorreção 
existente nos elementos substantivos do contrato, como tal concei- 

tuados nos artigos 87 e 88 do Código Civil. 
Parágrafo 2 - localizado o erro, o Tabelião comunica-lo-á 

ao Juiz dos Registros Públicos, para o fim mencionado. 
Art. 307 - Semanalmente, serão remetidos ao Oficial de 

Distribuição notas dos testamentos públicos e dos autos de aprovação 
de testamento cerrado. 

Art. 308 - O depósito de firmas deverá ser feito em fichas 
que conterão os seguintes elementos: 

-
1 - nome do depositante, endereço, profissão, 

nacionalidade, estado civil, filiação e data do nascimento; 
- II' - indicação do número de inscrição no CPF 

quando for o caso, e do documento de identidade, com o respectivo 
número, data de emissão e repartição expedidora; 

III - data do depósito da firma; 
IV - assinatura do depositante, aposta 03 

(três) vezes; 
V - rubrica e número de matrícula do auxiliar 

cartorário que verificou a regularidade do preenchimento. 
Parágrafo único - estas fichas deverão ser também objetos 

de microfilmagem, em duas cópias, uma delas ficando arquivada em 
prédio diferente do que estiver instalado o Cartório 

Art. 309 - O reconhecimento de firma é ato pessoal do Ta-
belião, ou-do Subtituto legal, devendo ser feito rigoroso confronto 
entre ela e o padrão existente no cartório, salvo quando se tratar 
-de reconhecimento autêntico previsto no artigo 76, Parágrafo único, 
"in fine", da Lei' n9  6.750, de 10/12/79, quando a presença do signa-
tário é indispensável.  

Parágrafo único - ao reconhecer firmas lançadas em contra-
tos de qualquer natureza, em procurações com a cláusula ad negocia, 
em papéis ou documentos que importem em transferência de propriedade 
de' bens móveis, em confissões de dívida, em recebimento de quantias 
e em quitação, o Tabelião ou seu Substituto legal deverá mencionar o 
nome do firmatário, sendo em tais casos, vedado o uso de expressões 
"supra", "retro", etc. 

Art. - 310 - Para o reconhecimento de firma, mesmo nos Casos 
não enquádrados no artigo 76, Parágrafo único, "in fine", da Lei n2  
6.750, de 10/12/79, o Tabelião poderá exigir a presença do signatá-
rio ou a apresentação do seu documento de identidade e da prova de 
inscrição no CPF. 

Parágrafo únicô - é obrigatório o comparecimerrto do alie-
nante,- nos casos de compra e venda de veículos, ou de promessa de 
compra e venda de veículos, munido da carteira de identidade e cer- 
tificado de registro do veículo. - - 

Art. 311 - O Tabelião responderá pela autenticidade da 
firma não,depositada que vier a reconhecer por semelhança. 

Art, 312 - E vedado o reconhecimento de firmas em documen-
tos incompletos ou que contenham, no contexto espaços em branco ou 
não utilizados, redigidos em outras líguas, salvo se acompanhados da 
tradução oficial. - 

Art. 313 - Dos atos de autenticação de. cópias de documen-
tos deverá ser feito confronto entre os originais e as cópias, cons-
tando do ato os nomes legíveis e as assinaturas de todos os serven-
-tuários que dele participem. 

Art. 314 - O Tabelião remeterá a-  todos os Ofícios de Notas 
e de Registro de Imóveis do Estado do Amapá cartões com seus autó-
grafos e dos serventuários autorizados a subscrever trslados e cer-
tidões, para o fim de confronto com as assinaturas lançadas no ins- 
trumento que forem apresentados. - 

Parágrafo único -.as alterações serão objeto de comunica-
ção imediata, observado o contido no caput do artigo, quando se tra-
tar 'de nova designação, e por ofício quando ocorrer a perda da fun-
ção, cuja data será objeto de referência. ' 

CAPÍTULO III 
DOS OFÍCIOS DE REGISTRO DE - IMÓVEIS 

Art. 315 - Os livros obrigatórios nos Ofícios de Registros 
de Imóveis são os constantes da Lei de Registros Públicos, abertos, 
rubricados, numerados e encerrados pelo Oficial ou seu Substituto 
nos impedimentos ocasionais, além dos que forem exigidos pela Corre-
gedoria da Justiça. Os Ofícios de Registro de Imóveis terão ainda 
cadastro especial, com escrituração em livro, para controle obriga-
tório das aquisições de terrenos rurais por pessoas físicas ou jurí-
dicas estrangeiras. 

Parágrafo único - na forma da lei que regula a espécie, os 
Oficiais de Registro de Imóveis remeterão trimestralmente à Correge-
doria da Justiça e ao INCRA e COTERRA, os dados concernantes aos re-
gistros de aquisição de terrenos por estrangeiros. 

Art. 316 - Quando- qualquer apresentante de título a regis-
tro não se conformar com exigências formais que lhe se são feitas, 
será o documento remetido ao Juiz de Direito competente para os Re-
gistro"s Públicos, com suscitação de esclarecer as dúvidas. 

Art. 317 - Ao suscitar dúvida, o Oficial terá de fundamen-
tá-la, expondo os motivos da impugnação, vedada a simples-  referência 
a textos legais e falhas encontradas no documento. - 

Art. 318 - As falhas sanáveis, em qualquer documento leva-
do a registro, deverão ser previamente corrigidas pelo interessado 
na forma que lhe for esclarecido pelo oficial. 

Art. 319 - Verificada a legalidade e validade do título 
apresentado, proceder-se-á a seu registro no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, ressalvadas as hipóteses previstas nos artigos 188 e 
192 da Lei dos Registros Públicos. 

Art. 320 - Para, exame do título tem o Oficial o prazo de 
15 (quinze) dias, indicando, se for o caso, em memorando autentica-
do, as exigências que apresentante deverá satisfazer. 

Parágrafo l - se a exigência tiver de ser satisfeita fora 
da Serventia, o título será entregue à parte, mediante recibo, ad-
vertida de que tem o prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresen-
tação, para o cumprimento das exigências. Findo o prazo, se houver 
omissãoi do apresentante, cessam automaticamente os efeitosda preno-
tação (artigo 205 da Lei n2  6.015/73), autorizado o Oficial a proce-
der ao cancelamento desta, de ofício, 
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Parágrafo 29  - somente se procederá ao cancelamento de 
prenotação requerida por procurador, se este houver sido constituído 
com poderes expressos para tal fim, arquivando-se o instrumento do 
mandato com o requerimento. 

Parágrafo 32 - cancelada a.pr.enotação, restituir-se-ão as 
custas que foram recolhidas na forma prevista neste Provimento, com 
a dedução de 1/4 (um quarto) de seu valor, correspondente à prenota-
ção e anotações, contra a devolução do talão-recibo ou montra recibo 
firmado pela parte no caso de perda ou extravio daquele. 

Art. 322 - Pará cumprimento do artigo 198, III, da Lei n9  
6.015 de 31 de dezembro de 1973, poderá ser exigido, quando da re-
cepção do título, o endereço do representante, admitida a notifica-
ção pela via postal. 

Art. 323 - Cancelada a prenotação e não reclamado o título 
será ele arquivado, ficando à disposição do interessado por 05 (cin-
co) anos, a contar de seu lançamento no Protocolo. 

Parágrafo único — findo o prazo e salvo se se, tratar de 
instrumento particular, o documento será incinerado, depois de mi-
crofilmado. 

Art. 324 - No Livro Protocolo, o nome do apresentante será 
grifado por extenso, podendo ser indicada abreviadamente a natureza 
do título e a denominação legal dos atos formalizados. 

Art. 325 - Cada Título terá um só número de ordem no Pro-
tocolo, seja qual for a quantidade de atos que contiver. 

Art. 326 - Não produzirá outro efeito a apresentação do 
título feita apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumen-
tos, caso em que é necessário requerimento expresso, por escrito, do 
interessado, de acordo com modelo existente na Serventia. 

Art. 327 - A matrícula e o registro conterão a qualifica-
ção das partes, na forma prevista na Lei dos Registros Públicos, ex-
ceto quando se tratar: 

1 - de títulos lavrados ou homologados na vi-
gência do Decreto n9  4.857, de 09/11/39, submetidos tais atos ao 
disposto naquele diploma; 

II - de títulos lavrados na vigência da atual 
Lei dos Registros Públicos (Lei n9  6.015, de 31 de dezembro de 
1973), mas efetivando compromisso firmado antes dessa lei, nos casos 
em que a parte se tenha feito representar por procurador constituído 
à época do compromisso. 

Art. 328 - Dispensa-se a repetição da parte já qualificada 
na mesma matrícula, bastando que se faça remissão ao ato anterior. 

Art. 329 - As averbações relativas a registros efetuados 
nos antigos livros 2, 3, 4 e 8 continuarão a ser feitas neles, à 
margem das respectivas transcrições ou inscrições. 

Parágrafo único - quando à margem do registro anterior não 
houver mais èspaço para averbação, será aberta, de ofício, a matrí-
cula do imóvel, fazendo-se a necessária remissão, com todas as indi-
cações pertinentes àquele registro. 

Art. 330 - Os atos do Livro de Registro Auxiliar serão re-
gistrados resumidamente, salvo se o contrário for requerido pelo in-
teressado, previamente avisado, caso em que o requerimento será ar-
quivado, certificando-se circunstanciadamente a ocorrêntia. 

Art, 331 - Em caso de desmembramento de áreas de terrenos, 
se o imóvel desmembrado passar a outra jurisdição, o Oficial do Re-
gistro de- Imóveis, anotará a ocorrência no Livro Indidador Real, re-
metendo certidão ao Cartório de Registro de Imóveis da outra juris-
dição, para a competente abertura de matrícula. 

Parágrafo único - a matrícula será aberta à vista da cer-
tidão referida neste artigo e do documento que autoriza o desmembra- 
mento, expedido pelo Governo do Estado do-Amapá, se urbano ou pelo 
INCRA e COTERRA. 

Art. 332 - Ocorrendo fusão de 'matrículas, o Oficial veri-
ficará, com precisão, áreas e medidas dos imóveis, além das caracte-
rísticas e confrontações resultantes da fusão, a fim de evitar que 
sejam feitas retificações sem o procediménto legal próprio. 

Art. 333 - Para perfeita caracterização, do imóvel, em caso 
de desmembramento, deverão ser descritos no título todas as circuns-
tâncias do número 3, item II, do Parágrafo único do artigo 176 e do 
artigo 225, da Lei'dos Registros Públicos, tanto para o imóvel des-
membrado como para o remanescente. 

Parágrafo único - é indispensável a unificação de imóveis, 
com a abertura de matrícula, quando m815 de um for utilizado para 
incorporação de edifício em condomínio', observando-se o disposto 
neste artigo, salvo se, até a data da entrada em vigor da Lei n9  
6.015, de 31 de dezembro de 1973, houver sido registrado o competen-
te memorial de incorporação com a descrição prévia do prédio ou ain-
da averbada a Sua construção sem a efetivação do remembramento dos 
terrenos. 

Art. 334 - Havendo divergência entre o título apresentado 
e os assentamentos do cartório, o registro ou a averbação só serão 
feitos por determinação dbJuiz dos Registros Públicos, procedendo o 
oficial à prévia retificação da tanscrição ou da matrícula que lhe 
diga respeito. 

Art. 335 - O documento particular firmado por pessoa jurí-
dica só será admitido a registro à vista da prova de representação 
legal do signatário, reconhecida a firma deste por Tabelião, salvo 
se se tratar de agente do Sistema Financeiro da Habitação (5. F. 
H.). 

Art. 336 - Se o requerimento for apresentado em uma só 
via, dele será extraída cópia xerográfica que será devolvida à par-
te, não cabendo aí emolumentos a não ser no caso de autenticação. 

Art. 337 - O formal de partilha cbm doações somente será 
admitido a registro se acompanhado da respectiva escritura de doa-
ção. 

rt. 338 - os instrumentos particulares, que acompanham 
título a rêgistro, serão obrigatoriamente arquivados. 

Parágrafo único - serão também obrigatoriamente arquivados 
todos os documentos oriundos de outra comarca, ainda que públicos. 

Art. 339 - Poderá ser admitido a registro, desde ue au-
tenticado, o instrumento público ou ji,idicial, total ou parcialmente 
reprografado, extraído de originais arquivados pelo órgão expedidor. 

Art. 340 - Os instrumentos particulares reprografados va-
lerão como originais para o registro, désde que depois de extraídos, 
tenham sido assinados e rubricados pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas, com as firmas devidamente reconhecidas. 

'Art '341 - No caso de cédula de crédito rural ou de crédi- 
to

.
em que figure imóvel dado em garantia hipotec.ária,a 

cédula será 1,egistrada no Livro de Registro Auxiliar e a hipoteca 
na matrícula do imóvel, fazendo-se nesta, remissão à cédula. 

Art. 342 - A convenção de condomínio será registrada, em 
resumo, no Livro de Registro Auxiliar e anotada no Livro Indicador 
Real, relativamente a cada uma das unidades autônomas que integram o 
prédio, arquivando-se o original do respectivo instrumento. 

Art. 343 - A averbação e construção, de reconstrução, de 
demolição ou modificação de prédio, de unificação ou de desmembra-
.mento de imóvel será feita a requerimento do interessado, que. ins-
truirá seu pedido com certidão comprobatória expedida pelo órgão 
competente do Governo do Estado do Amapá. 

Art. 344'- A extinção do usufruto, por morte de usufrutuá-
rio será averbada mediante requerimento instruído com prova bstan- 

Art. 345 - Sem prejuízo das averbações previstas nos arti-
gos 167. II, n9  1 e 244 da Lei dos Reg.stros Públicos, o registro do 

pacto antenupcial será  feito, após a celebração do casamento, na 
circunscrição do domicílio conjugal declarado na escritura. 

Art. 346 - Poderá o Oficial considerar cumpridas as exi-
gências do artigo 225 da Lei dos Registros Públicos, nos a.tos que. 
contiverem a transmissão de domínio ou de direitos, bem como a cons-
ttuição de ônus reais e de garantia, 'quando o instrumento, público. 
ou judicial, indicat o número da' matrícula do imóvel. 

Art. 347 - Param averbação da emancipação será exigida 
certidão de sua prévia anotação no assento de nascimento do emanci-
pado. 

Art. 348 - Sem alvará judicial, não se fará o registro do 
instrumento do' contrato de locação em que, figurando massa falida, 
concordatário, herança jacente ou vacante como locador, haja cláusu-
la de vigência contra o adquirente do imóvel locado.' 

Art. 349 - Ressálvados os casos de isenção legal, são' de-
vidos os emolumentos relativos a registros de ações e de penhoras, 
ainda que determinados pelo Juiz da causa, recolhidos na forma do 
disposto neste Provimento. 

Art. 350 - As custas deverão 'ser cobradas pelo valor de-
clarado no instrumento, aplicando-se o disposto no artigo 305 e pa-
rágrafo único. 

Parágrafo único - Nos registros instituídos pela Lei n2  
4.591, de 16 de dezembro de '1.964, as custas serão cobra-

das por unidade, com redução de 50% (Cinquenta por cento), respeita-
do o limite máximo da tabela do Regimento de Custas. 

Art. 351 - Os Oficiais de Registro de Imóveis ficam auto-
rizados a exigir declaração por escrito de. que se trata, ou não,da 
primeira aquisição de imóvel financiada pelo Sistema financeiro da 
Habitação (S.F.H.) para o fim de habilitar o usuário aos benefícios 
do art. 190 da Lei 6.015/73. 

Art. 352 Quando o imóvel estiver registrado no 19  Ofí- 
cio, o novo título será apreéentado a registro do demais, juntamen-
te com certidão autalizada comprobatória do registro anterior e dos 
Ônus existentes. 

Parágrafo únido - A averbação do cancelamento de inscrição 
dos contratos de hipoteca será feita pelo cartório onde, estiver ins-
crita, o qual fbrnecerá certidão correspondente. As demais certidões 
referentes ao imóvel serão fornecidas pelo cartório da cinrcunscri-
ção em que o mesmo esteja situado, mediante aquisição das informa-
ções necessárias à serventia na qual estiver registrado. 

Art. 353 - Quando forem alteradas, por lei, a.designação e 
numeração das unidades urbanas da Capital, processar-se-á, ex-offí-
cio, a averbação das modificações à margem dainscrição do loteamen-
to ou do último registro correspondente. 

CAPÍTULO IV 
DOS OFÍCIOS DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 

Art. 354 - Os livros, obrigatórios nos Ofícios de Registro 
de Títulos e Documentos são os constantes da Lei de Registros Públi-
cos, e os que foram exigidos pela Corregedoria da Justiça, abertos, 
rubricados, numerados e encerrados pelo Oficial ou seu Substituto 
nos impedimentos ocasionais. 

Art. 355 - Os Títulos e documentos serão registrados no 
domicílio das parea' intervenientes; quando residam estas em cir-
cunscrições diversas, far-se-á o registro em todas elas. 

Art. 356 - Dos Títulos e documentos submetidos a registro 
o cartório fornecerá recibo, do qual constará número de protocolo e 
data da apresentação. 

Art. 357 - Os Cartórios de Registro de Títulos e Documen-
tos remeterão ao de Distribuição as notas especificadas dos regis-
tros efetuados, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.' 

Parágrafo l - havendo pluralidade de registros a serem 
comunicados no mesmo dia, anota se fará por relação; 

Parágrafo 22 - não é permitido substituir a relação a que 
alude o Parágrafo anterior por fichas e papeletas; 

Parágrafo 32 - as notas ou relação serão redigidas de ma-
neira a permitir fiel anotação de todos os dados indispensáveis, não 
podendo usar-se das expressões e outros", ou "e sua mulher" (s/m). 

Art. 358 - As notificações decorrentes de registro de tí-
tulos e documentos serão feitas mediante avisos entregues pessoal-
mente, ou por carta registrada, com aviso de recebimento. 

Parágrafo l -, no caso de não se efetivar a notificação, 
na forma deste artigo, o que será certificado pelo Oficial de Regis-
tro, serguir-se-á a notificação via edital; 

Parágrafo 2 - na conta das custas serão incluídas, a tí-
tulo de indenização, as despesas comprováveis com a publicação de 
editais, no Diário Oficial ou em qualquer órgão oficial e com a re-
messa postal. 

Art. 359 - Cumpre-ao interessado no registro de título e, 
documento indicar expressamente o endereço da parte a ser notifica-
da, se não constar do título ou do documento, ou se tiver ocorrido 
mudança. 

- CAPÍTULO V - 

DOS OFÍCIOS DE REGISTRO'CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

Art. 360 - Os livrog obrigatórios nós Ofícios de Registro 
Civil das Pessoas Naturais são os constantes da Lei de Registros Pú-
blicos, e os que forem exigidos pela Corregedoria da Justiça, aber-
tos, rubricados, 'numerados e encerrados pelo Oficial ou seu Substi-
tuto, nos impedimentos ocasionais. 

Parágrafo único - haverá um livro especial para registro 
de nascimento em hospitais da Comarca da Capital. 

Art. 361 - O registro de nascimento só será lavrado me-
diante exibição do cartão de identfipação fornecido pelas materni-
dades. 

Parágrafo único - se o parto tiver ocorrido fora de mater-
nidade, o interessado deverá fazer prova com atestado médico ou de-
claração de duas ptssoas idôneas que tenham conhecimento do fato. 

Art. 362 - As normas concernentes aos Juizes de paz deve-
rão ser observadas pelo Oficial de íegistro Civil (Título V). - 

Art. 363 - Antes de' remeter ao Ministério Público as habi-
litações de casamento, o Oficial certificará, nos autos, a'regulari'-
dade de todos os papéis e documentos. 

Art. 364 - Os pedidos de inscrição de casamento religioso, 
em que tenha havido prévia habilitação, somente deverão ser remeti-
dos ao Juiz de Direito se hduver dúvida quanto a sua regularidade.' 

Art. 365 - Constarão do termo do casamento religioso com 
'efeito civis as assinaturas do celebrante, dos nubentes e das teste-
munhas. 

Art. 366 - Processar-se-ão nos próprios autos da habilita-
ção, para casamentos as dispensas e os atos a ela inerentes. 

Art. 367 - Dentro de cinco dias do registro da adoção, se-
rá remetida ao Juiz da Infância e da Juventude certidão de novo re-
gistro de nascimento, se plena a adoção, ou certidão do registro de 
nascimento já averbada, se se tratar de adoção simples. 

Art, 368 - Salvo por determinação judicial, nos registros 
de nascimentO não se deve mencionar' a circunstância de ser legítima 
ou não a filiáção. 

Art. 369 - Quando o declarante de registro de ' nascimento 
não for o próprio pai, deve ser exigida a identifiação de quem o fi-
zer, registrando-se dos dados constantes desta. 

Art. 370 - Incumbe ao Oficial 'de Registro Civil das Pes-
soas Naturais comunicar às respectivas repartições consulares ou em-
baixadas a ocorrência de registro de óbito de pessoa estrangeira. 

Parágrafo único - por esta incumbência são devidas custas, 
emolumentos ou despesas. 

Art, 371 - Os Oficiais de Registro Civil, sob as penas dos 
artigos 293, da Lei n2  4.737, de 15 de julhó de 1965 (Código Eleito-
ral), remeterão até o dia 15 de cada mês, ao Juiz Eleitoral da Zona 
em que oficiarerh, comunicação dos óbitos de cidadãos alistáveis 
ocorridos no mês anterior, para cancelamento das inscrições.-. 

Art. 372 - Todas as dúvids serão submetidas ao Juiz de 
Direito competente, devidamente fudamentadas e 'formalizadas pelo 
Oficial suscitante, 

Parágrafo 22 -caracteriza-se como omissão, para o fim 
previsto no Parágrafo antecedente, a inércia do interessado quando a 
providência depender exclusivamente dele próprio. 

Parágrafo 39 - cumprida a exigência e restituído o título 
a cartório, começará, nesta data a fluir o prazo de 30 (trinta) dias 
para o registro. 

Art. 321- Na impossibilidade de ser o título registrado, 
ou não querendo o interessado a ultimação do registro, será cancela-
da, a seu requerimento, a respectiva prenotap. 

Parágrafo 12 - o requermento dè qué' trata este artigo se-
rá elaborado de acordo com o modelo existente na serventia e aprova-
do pela Corregedoria da Justiça, e será assinado por quem tiver so-
licitado o registro ou a averbação, ou no caso de contrato, por quem 
neste figurar como outorgado. 

DIÁRIO OFICIAL 



SEÇÃO VII 
DOS VALORES ARRECADADOS DO RECOLHIMENTO 

EM CONTA ESPECIAL 
DAS CUSTAS PELO PROTESTO E DOS EMOLUMENTOS 

NO APONTAMENTO 
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CAPÍTULO VI 
DOS OFÍCIOS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 

- Art. 373 - Os livros obrigatórios nos Ofícios de Registros 
Civil das Pessoas Jurídicas são as constantes da Lei de Registros 
Públicos e os que forem exigidos pela Corregedoria da Justiça, aber-
tos, rubricados, numerados ' e encerrados pelo Oficial ou seu Substi-
tuto, nos impedimentos ocasionais.. 

Art. 374 - Os atos constitutivos de pessoas jurídicas não 
se registrarão quando o seu objeto contrarie as disposições do arti-
go 116 da Lei de Registros Públicos (Lei n9  6.015/73). 

Parágrafo único - ocorrendo qualquer dos motivos ali pre-
vistos, o Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, de Ofício 
ou por provocação de qualquer autoridade, sobrestará o registro e 
suscitará dúvida perante o Juiz de Direito competente para os Regis-
tros Públicos. 

Art. 375 - Os Ofícios de Registro Civil das Pessoas Jurí-
dicas poderão adotar, para controle de seus assentamentos, registros 
e arquivos, o sistema de fichas, sendo responsáveis seus Oficiais 
pelos, erros ou omissões que se constatarem. 

CAPITULO VII 
DOS OFÍCIOS DE REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS. 

SEÇÃO 1 
DOS ASSENTAMENTOS CARTORÁRIOS DO LIVRO DE CONTROLE 

DE DEPÓSITO 

Art. 376 - Nos Ofícios de Registro de Protesto de Títulos, 
além dos livros determinados pela Corregedoria da Justiça, haverá os 
seguintes: 

I '-  de Apontamento de Títulos Cambiários; 

II - de Registro e Compensação de Cheques; 
III - de Registro de Protestos Cambiais; 
IV -. de Registro de Protestos Falimentares; 
V - Indicador Pessoal. 

Parágrafo único - o Livro Indicador Pessoal poderá ser 
substituído pelo Sistema de ficha ou na forma usada para o processa- 
mento de dados. - 

Art. 377 - Os Cartórios de Protesto de Títulos manterão a 
sistemática dos assentamentos relativos ao protocolo e registro dos 
títulos,  ou,docUmentos apontados, numerados sequencialmente, bem as-
sim como os de protesto, cancelamentos, liquidação de obrigações,. 
valores das 'custas e das certidões expedidas. 

Parágrafo único - do protocolo e registro será obrigato-
riamente dado recibo ao portador do título cambiário cobrável.. 

Art. 378 - Estando o título revestido das formalidades le-
gais, o protesto não poderá deixar de ser lavrado, regularmente in-
timado o devedór, seja qual for o motivo alegado por este para recu-
sar o pagamento, não podendo, em hipótese alguma, ser prorrogado o 
prazo, mesmo que expressamente requerido pelo credor ou credorés. 

Art. 379 - O protesto decorrente da Lei de Falências será 
lavrado mediante apresentação dos próprios autos em que se processou 
a verificação judiciail da Conta. 

Art. 380 - No caso de cheque sem fundo, exigir-se-á do 
apresentante a prova de identidade e a qualificação do emitente, que, 
ficarão constando do instrumento que se lavrar. 

Art. 381 - Para controle interno da c'lientelacartorária, 
as serventias que não adotarem o sistema de fiéhário com os dados 
constantes do protocolo e registro do respectivo título cambiário, 
terão, obrigatoriamente, controle interno que facilite a rápida lo-
calização dos assentamentos em caso de. informações aos interessados 
diretos, ou para, atendimento das requisições judiciais e às ordiná-
rias e extraordinárias. 

Art'. 382 - E instituído nas serventias de' Protesto de Ti-
tulos o Livro de Depósito de Valores, de controle diário. De folhas 
soltas ou não numeradas, mecanicamente, o livro conterá tantas colu-
nas quantas bastares para as seguintes anotações: I) número de or-
dem; II) data do assentamento.; III) número da guia de - depósito; IV) 
número' de 'protocolo do documento; V) natureza deste; VI) valor do' 
crédito; VII) valor das custas ou emolumentos; VIII) nome do favore-
cido; IX) número, data e valor do cheque emitido pelo cartório a fa-
vor do credor; x) ocorrências eventuais. 

Parágrafo l -o Livro de Depósito de Valores, será manti-
do es dia, com todas as anotações pçrtipentes; 

Parágrafo 2 -.o 'Livro de Depósito de Valores, cujos ter-
aos de abertura e encerramento serão rubricados pelo Juiz de Direito 
competente para os Registros Públicos, não poderá conter rasuras, 
emendas ou entrelinhas. As ressalvas oçasionais deverão ser anota-
das, no ato, na coluna das "Ocorrências Eventuais'. 

SEÇÃO II 
DAS INTIMAÇES E' DOS PRAZOS 

'Art. 383 - A intimação do devedor de título por falta de 
pagamento, ou de aceite, seguir-se-á imediatariiente 50 protocolo do 
apontanjento e será feita mediante aviso, entregue pessoalmente no 'seu 
endereço, ou por carta registrada, entendendo-se '  cumprida quando 
comprovada a entrega com o aviso de recebimento. 'Se houver acúmulo 
de serviço, ' far-se-á 'com tolerância de, no máximo, 48 (quarenta e' 

.oito) horas, cientificando-se a Corregedoria. 
Parágrafo l - no caso de não se efetivar a intimação na 

forma deste artigo, o que será certificado pelo Oficial, seguir-se-á 
a intimação por edital. 

Parágrafo 2 - na conta das custas serão incluídas, a tí-
tulo de indenização, as despesas comprováveis com a publicação de 
editais e com a remessa postal, bem assim' as custas devidas ao Car-
tório de Distribuição da Comarca de Macapá e que serão repassadas a 
este, junto com as comunicações a que alude o artigo 403 deste Pro- 
vimento. ' ' 

Art. 384 - A intimação-edital obedecerá aos padrões cons-
tantes- de modelo aprovado pela Côrregedoria. 

Parágrafo' único - nas tomarcas do interior, onde não hou-
ver jornal, o edital de protesto será afixado no saguão do Foro, es 
local visível. Neste ,caso, os prazos da lei correm , a partir do dia 
imediato ao da afixação do edital. 

,Art. 385 -'Os Cartórios de Protestos, nos casos de intima-
ção por carta com aviso de recepção, poderão contratar com a Empresa 
Brasileira 'de Correios e Telégrafos o sistema - SEED - ou Prestação 
'de Serviços de Coleta, Tratamento e Entrega de Objetos de Correspon-
dência. 

Art. 386 - No caso de recusa do devedor em receber no seu 
endereço a intimação, ou em se ocultando para evitara in timação 
pessoal, o intimante, ao devolver a papeleta, relatará 'a ocorrência. 
Anotada devidamente a ocorrência, a intimação se processará mediante 
registrado com aviso de recepção; 

Parágrafo l - as intimações descreverão a natureza do do-
cumento, o seu valor total, as datas de emissão e vencimento, o nú-
mero de protocolo do apontamento, rio mesmo instrumento, ao devedor 
se dará o horáx'io de expediente do cartório, bem assm como os 'es-
clarecimentos necessários para depositar, em 03 (três) dias, ou mo-
tivar a recusa, sob pena de protesto; 

Parágrafo 2. - o prazo para pagamento ou manifestação da 
recusa contar-se-á: 

1 - 'da ciência do fatO, quando a intimação 
houver sido pessoal, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o 
do vencimento,; 

II - quando feita a intimação por carta, ex-
cluindo-se o dia do recebimento e incluindo-se o do vencimento; 

III - quando feita a intimação por edital, 
excluindo-se o dia da publicação e incluindo-se o do vencimento. 

Pãrárafo 32 - o prazo que se vencer em sábado, domingo ou 
feriado determinado em lei prorrogar-se-á por mais um dia útil. 

Parágrafo 49 - considera-se prorrogado o prazo até o pri-
meiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que for de-
terminado, pela autoridade competente, o fechamento do Cartório de  

Protestos ou o encerramento 'mais cedo do seu horário de fncionamen- 
to. 'Tal circunstância será imediatamente anotada na coluna de ocor- 
rências eventuais do Livro de Depósito de Valores. 

SEÇÃO III 
DA LIQUIDAÇÃO DO TITULO APONTADO 

Art. 387 - A liquidação do título cambiário apontado, não 
o sendo em moeda corrente do país, far-se-á mediante cheque visado 
ou com garantia-limite, ou carta de ordem bancária a,favor do res-
pectivo Cartório de Protestos. 

Parágrafo único - o pagamento de título' por meio de cheque 
só o libera após devida compensação. 

- SEÇÃO IV. 
DO PROTESTO DE TÍTULOS 

Art. 388 - Ao lhe ser confiado título para protesto, o 
Oficial cartorário procederá com as cautelas usuais, verificando o 
cumprimento das formalidades intrísecas legais. 

Parágrafo único.-  o Oficial poderá pedir que o apresentan-
te forneça dados exatos de endereço e qualificação do devedor. 

Art. 389 - Tira-se o protesto no vencimento do prazo le-
gal, lavrando-se os competentes instrumentos. Os instrumentos de 
protesto, junto com os títulos, ficarão à disposição dos credores, 
inclusive para o depósito das custas' e emolumentos. 

Parágrafo 19  - as custas e emolumentos serão cobrados pe-
los Oficiais do Registro de Protesto de Títulos após a conclusão do 
ato, pudendo ser exigido da parte depósito preparatório até o máximo 
de 1/4 (um quarto) daquele valor já fixado previamente no Regimento. 
de Custas, sendo sempre 'fornecido 'recibo; 

Parágrafo 29  - em qualquer caso as custas e emolumentos, 
parciais ou totais, serão sempre recolhidos, mediante guia, à conta 
especial existente no Banco Oficial, na Caixa Econômica Federal, 
Banco do Brasil S.A., ou qualquer estabelecimento bancário autoriza-
do; 

Parágrafo 39 -' os Ofícios 'de registro de protesto de títu-
los cobrarão no momento do pagamento os juros moratórios, na taxa 
legal. 

SEÇÃO V 
DO CANCELAMENTO DE PROTESTOS 

Art. 390 — 0 cancelamento de protestos de títulos cambiais 
só poderá ser feito pelo Oficial do Cartório, ou por quem o estiver 
subtituindo nos impedimentos eventuais. 

Parágrafo l - ocorrendo acúmulo, de serviço no competente 
Ofício de Protestos, o cancelamento poderá ser efetuado por serven-
tuário indicado,' com prévia autorização da Corregedoria da Justiça; 

Parágrafo 29  - cancelado o protesto pelo devedor ou procu-
rador com poderes especiais, o título, devidamente quitado será ar-

.quivado em Cartório, não sendo aceitas cópias ou reproduções de 
quaisquer espécies, ainda que autenticadas; 

Parágrafo 32 - cancelado o protesto, das certidões que se 
expedirem não constarão nem o protesto, nem o cancelamento, exceto a 
requerimento p.qr escrito do devedor, ou mediante requisição judi-
cial. 

Art. 391 - Em todos os casos, o cancelamento de protesto 
de títulos cambiais processar-se-á com estrita observância & Lei n9  
6.690,, dê .25 de setembro de 1979. 

Art. 392 - Os Cartórios de Protestos de Títulos remeterão 
obrigatoriamente ao Cartório de Distribuição da Comarca de Macapá, 
relação dos títulos e documentos efetivamente protestados. 

Parágrafo 19  - o Oficial do Cartório de Protesto de Títu-
los fará as comunicações referidas no caput deste artigo, sob pena 
de responsabilidade civil 'e administrativá. Sob ,a mesma responsabi-
lidade, o Distribuidor fará as devidas anotações, válidas para o 
fornecimento de certidões; 

Parágrafo 2- salvo requerimento escrito do interessado 
ou ordem de autoridade competente, não se dará informação ou certi-
dão relativa a protesto efetivado ou cancelado; 

'parágrafo 39 - quando da suatação do Protesto, o Oficial 
reterá o título em Cartório, salvo se ocorrer determinação judicial 
ou administrativa em sentido contrárioou requerimento, de devolução 
firmado pelo credor; 

Parágrafo 42  - ocorrendo o cancelamento do protesto o Car-
tório, cobrará, na sua conta de custas, 'anuindo o interessado, também 
á valor da anotação do cancelamento a ser procedido pelo Cartório de 
Distribuição da Cotnarca'de Mácapá, repassando, com a respectiva co-
municação, as importâncias que couberem a 'este último. 

SEÇÃO VI 
DO PROTESTO DE DUPLICATAS 

Art. 394 - Os valores de qualquer natureza, inclusive emo-
lumentos, pagos em razão .de títulos apontados, serão recolhidos em 
conta especial aberta no Banco Oficial do Estado, Banco do Brasil 
S.A., Caixa Econômica Federal. 

Parágrafo l - os Titulares dos Cartórios de Protestos en-
viarão à Corregedoria relação nominal das pessoas que, na sua ausên-
cia, possam movimentar a conta referida no caput deste artigo; 

Parágrafo 29  - nas Comarcas, onde não houver agência de' 
'banco da rede oficial, mencionados no caput depósito poderá ser fei-
to em agência de banco pertencente à rede privada, devidamente auto-
rizada pela Corregedoria. 

Art. 395 - Fica instituído o sistema de Guia de Depósito 
para Pagamento de Títulos nos padrões estabelecidos, podendo o reco-
lhimento ser feito no BAnco Oficial do Estado, Caixa Econômica Fede-
ral, Banco do Brasil S.A. ou em qualquer estabelecimento da rede 
bancária autorizada, onde aqueles não existirem, pelo Juiz de Direi- 
to da Comarca. - 

Parágrafo 19  - das guias para esse fim, constarão os dados 
necessários ao seu controle, conforme previamente estabelecido pelo - 

Juiz, de Direito competente para os Registros Públicos; 
- Parágrafo 29.- as guias, preenchidas em Cartório, em ordem 

numérica sequencial, impressa mecanicamente, serão extraídas em 04 
(quatro) vias para cada título. - 

Art. 396 - O recolhimento será feito diretamente pelo de-
vedor ou pelo coobrigado. A guia será autenticada mecanicamente, 
sendo .a primeira via entregue ao depositante; a segunda via ficará 
em poder do estabelecimento bancário da rede oficial, que remeterá 
as re'stantes ao Cartório; este entregará a terceira via ao credor, 

arquivando a via remanescente. 
Parágrafo l - guia referida será impressa a advertência 

de que o devedor deverá apresentár a quitação bancária ao Cartório, 
nos termos do artigo seguinte. 

Parágrafo 2 - os recolhimentos das custas serão anojados, 
diariamente, pelo Cartório, remetendo-se, mensalmente, à Corrgedo- 
ria, 'a estatística correspondente. , 

Art. 397 - Efetivado o depósito, o devedor apresentará a 

Art. 393 - O protesto de duplicatas ou triplicatas proce-
der-se-á com estrita observância às leis que regulam a matéria, es-
pecialmente: Capítulo TV, da Lei 5.474, de 18 de julho de 1968; De-
creto-lei n9  436, de 27 de janeiro de' 1969; e, Lei n2  6.448, de 01 
de novembro de 1977, que adapta ao Código de Processo Civil as nor-
mas concernentes à'Lei das Duplicatas. 

Parágrafo único - aplicam-se ao cancelamento de protesto 
de duplicatas ou' triplicatma, as normas gerais disciplinadas na Lei 
n9  6.690, de, 25 de setembro de 1979. 



Art. 415 - Os recolhimentos previstos nos artigos 83 e 239 
poderão ser feitos semanalmente através de guia emitida pelas pró-
prias serventias, especificados os atos e os valores cobrados. 

Art. 416 - Este Provimento Geral entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas todas as disposições es contrário. 

DESa1SBARGA1X)R H(11J)O MIARAL DE MELLO CASTRO 
Corregedor Geral da Justiça do Estado do Aapá 

ANEXO AO PROVIMENTO GERAL 

CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

CAPITULO I 

Da Estrutura Administrativa 

Art. 12 .-  Os serviços administrativos da Corregedoria de 
Justiça do Estado do Amapá, se desenvolvem e se distribuem, com su-
bordinação ao Diretor da Secretaria, observada a competência que lhe 
é reservada, contando-se com o apoio das Seções ár quais serão atri-
buídos graus de execução, desempenho e responsabilidade. 

Art. 22 - Constituem as Seções Administrativas 
dona: 

1 - Seção de Protoõolo e Arquivo.. , 

II - Seção de Cadastro Geral da Corregedoria 
cios Extrajudiciais. 

III- Seçãode Cadastro de Magistrados e Juízes 
IV - Seção de Legislação. 
V - Seção de Controle Geral de Custas. 

 

da Correge- 

e ,dos Ofí- 

de Paz. 

  

     

 

CAPÍTULO II 

   

Da Competência do Diretor da Secretaria da Corregedoria. 

Art. 32 - Compete ao Diretor da Sepretaria da Corregedoria 
de Justiça do Estado do Amapá: 

1-' Coordenar, orientar, 'dirigir e aupervisiçnar as' Seções 
que lhe são subordinadas; 

II- Receber, transmitir, cumprir e fazer cumprir as deter-
minações do Corregedor; 

III- Assinar e autenticar certidões extraídas e suas cá- 
pias; 

IV- Propor ao Corregedor a instauração de processo admi-
nistrativo no que resultar das sindicâncias, inclusive sugerindo a 
composição. da Comissão de Inquérito Administrativo para a apuração 
dos fatos; 

V- Verificar, fiscalizar e assinar as fidhas de freqüência, 
dos funcionários, lotados na Corregedoria; 

VI- Apresentar ao Corregedor relatório das Atividades de-
senvblvidas em cada ano; 

VII- Praticar atos necessários ao bom desenvolvimento dos 
serviços administrativos da Corregedoria; 

VIII- Levar à consideração do Corregedor os casos omissos', 
tendo em vista a natureza dos fatos." 

CAPÍTULO III 

Da Composição Estrutural da Secretaria da Corregedoria 

Art. 42 - Compete às Seções da Secretaria da Corregedoria: 

A) Da Seção de Protocolo e Arquivo: 

1- Receber, protocolar, classificar e fichar todos os pa-
péis que derem entrsdõ na Corregedoria, controlar a saída dás mesmos 
e fazer a distribuição às Seções competentes para tramitação; 

II- Elaborar todo o expediente da Secretaria da Corregedo-
ria, compreendendo as publicações oficiais no Diário Oficial e fazer 
as devidas anotações e conferências; , 

III- Providenciar as republicações quando necessárias, de 
matérias da Corregedoria; 

IV- Remeter para publição as matérias procedentes das 
Varas e das Comarcas. 

B) Da Seção de Cadastro Geral da Corregedoria e dos Ofí-
cios Extrajudiciais: 

1- Expedir certidões e declarações, submetendo-as à auto-
ridade competente; 

li- Manter rigorosamente atualizadas a ficha cadastral do 
pessoal da Corregedoria e dos Ofícios Extrajudiciais; 

III- Informar os processos nos quais os titulares de car-
tórios extrajudiciais propõem a designação de substitutos e autori-
zados, controlando-os e registrando-os; 

IV- Manter controle de registros de terras ruruais adqui-
ridas por estrangeiros, consoante o disposto na Lei nm 5.709, de 07 
de outubro de 1971, regulamentada pelo Decreto nm 74.965, de 26 de 
novembro de 1974, à vista das comunicações trimestrais dos respecti-
vos Cartórios de Imóveis do Estado do Amapá; 

V- Anotar nos assentamentos individuais dos servidores to-
das as decisões proferidas nos Processos Administrativos (PAs), tais 
como: licenças, férias, averbações, elogios, penalidades, etc. 

VI- Fazer enquadramento das licenças médicas; 
VII-,Informar quanto ao direito de férias do servidor. 

C) Da Seção de Cadastro de Magistrados e de Juizes de Paz: 

1- Anotar em fichas individuais apropriadas • o número de 
feitos conclusos de sentenças proferidas mensalmente pelos magistra-
dos, através de Estatística enviada 'pelos Chefes de Secretaria às' 
Varas; 

II-' Elaborar, mensalmente, escalas de Juizes de Direito 
Substituto, que deverão cumprir semanelmnte o plantão inscituido 
pela Constituição através de Portaria do Corregedor; 

III- Enviar as referidas Portarias, após publicadas no 
Diário Oficial do Estado, através de ofício, aos Corregedores da Po-
lícia Civil; Polícia Federal, às Dêlegacias, OAB e demais -
autorida-des competentes; 

IV- Remeter 'cópia da Portaria aos Juizes escalados no 
Plantão; 

'- Manter atualizadas as pastas individuais dos Juizes de 
Paz, relativamente aos seus afastamentos, elogios, etc.; 

VI- Elaborar a escala dos Juízes de Paz que deverão cele-
brar casamento no recesso rorense, no período de 20 de dezembro a l 
de janeiro de cada ano. 

D) Da Seção de Legislação: 

1- Informar processos jurídico-administrativos; 
II- Emitir pareceres conclusivos, concernentes aos assun- 

tos afetos à Corregedoria, à luz da legislação vigente; J 
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respectiva guia ao Cartório, a fim de obter a necessária quitação do 
título, que lhe será restituído mediante recibo.. 

Art. 398 - Tão logo concretizado o depósito, compete ao 
Cartório prestar contas ao credor, remetendo-lhe.cópia da guia de 
deposito acompanhada de cheque nominal e cruzeiro, no valor de seu 
crédito, para saque na conta especial existente nobanco oficial es-
colhido, correndo a despesa da remessa do expediente por conta do 
credor. 

Parágrafo único - da mesma maneira procederá o Cartório, 
quando o credor for banco ou entidade financeira,.prestando as con-
tas pelo meio mais fácil, seguro e ágil. 

Art. 399 - 'Estando prestnte o credor ou comparecendo em 
cartório antes de lhe serem prestadas as contas, nada obta à éntrega 
imediata do cheque para recebimento, bem assim como da via da guia 
de depósito que lhe pertença. 

Art. 400 - Nos procedimentos de apontamentos de títulos ou 
documentos cambiários, não incidem custas de distribuição. 

Art. 401 -- Quando o pagamento ocorrer antes de tirado o 
protesto, não há custas a pagar, sendo devidos os emolumentos de in-
timação ou de editais publicados; 

SEÇÃO VIII 
DA RESPONSABILIDADE DOS OFICIAIS DO PROTESTO DE TÍTULOS 

Art. 402 - Os Oficiais dos Cartórios do Registo de Pro-
testo de Títulos, além da responsabilidade civil, 'penal e adrninis-
trativá prevista em lei, respondem solidariamente com qualquer dos 
seus subordinados pelas faltas cometidas em desobediência ás instru-
ções e determinações da Corregedoria. 

Art. 403 - Sob pena de responsabilidade, os Oficiais dos 
Cartórios de Protesto de Titulos deverão comunicar à Corregedoria 
toda a falta funcional apurada no Cartório, indicando as providên-
cias tomadas para a devida correição. 

Art. 404 - Poderá existir no Cartório de Protesto de Títu-
los um serviço de fiscalização permanente da entrega de intimação a 
devedor, conforme regulamentação do respectivo titular. 

• Art. 405 - A Tabela de Custás referente a Protestos de Tí- 
tulos será afixada no Cartório em local bem visível, preferencial-
mente constando Ce quadro com letras bem nítidas e de fácil leitura 
pelos usuários. 

Art. 406 - Os Cartórios de Protestos manterão contabilida-
de devidamente aparelhada de modo a jamais haver saques indevidos 
contra a conta especial, não se confundindo o crédito de custas com 
o crédito dos usuários,. 

TÍTULO ik 
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 407 - As praças são privativas dos porteiros de audi- 
t6rios. 

Parágrafo l - nos atos em que devam funcionar Leiloeiros 
nomeados pelo Juiz, a nomeação deverá obedecer ao critério de esco-
lha mediante rodízio obrigatório, segundo classificação e escala es-
tabelecidas pela Diretoria do Fórum, •entre os Leiloeiros Públicos 
que nesta se inscreverem até o dia 15 (quinze) de janeiro de cada 
ano; 

Parágrafo 2 - incumbirá ao Diretor do Fórum exercer fis-
calização sobre a atuação dos Leiloeiros, nas vendás judiciais, 'p0-
dendo exclui-los do rodízio, em caso de falta de exação no cumpri-
mento de suas obrigações. 

Art. 408 - -Qualquer serventuário da justiça que, em razão 
do seu ofício, administrar bens alheios, ou houver recebido, para 
aplicação imediata, quantias ou valores, deverá prestar contas, men-
salmente das rendas páoduzidas, ou logo em seguida 'à aplicação. 

Parágrafo 1 - igual obrigação incumbe aos Leiloeiros e 
Porteiros doa Auditórios; 

Parágrafo 29  - o Juiz, no caso de descumprisento das obri-
-gações previstas neste artigo, imporá ao serventuário faltoso a pe-
nalidade prevista em lei. 

Art. 409 Para efeito de-reconhecimento e controle de 
frequência, a unidade orgânica da Corregedoria' éncarregada do cadas-
tro comunicará imediatamente ao respctivo Titular á concessão de li-
cença médica, inicial ou em prorrogação, dos servidores lotados em 
seu Ofício Judicial ou Extrajudicial. 

Parágrafo único - igual providênciá será tomada em. relação 
à concessão de licenças 'de qualquer espécie, mencionando-se na comu-
nicação o per( iodo em que o servidor permanecerá afastado do exercí-
cio do cargo. 

Art. 410 - Aplicam-se às serventias extrajudiciais, no que 
coubeiA, as normas gerais contidas nos Títulos VI, Capítulos 1 e II. 

Art. 411 - Ficam instituídas, em caráter permanente, as 
seguintes Comissões Especiais (artigo 14, itens 1, II, III e Pará-
grafo 12  da Lei n9 6.750, de 10 de dezembro de 1979): 

1 - de Correição, nos serviços afetos aos e 
Leiloeiros e Depositários; - 

-. II - da Correição, nos serviços afetos áos Con- 
tadores-Partidores- e Distribuidores; 

III - de Sindicância, para apurar, sumariamente, 
a procedêncià de denúncias, verbais ou por escrito, quanto à cobran-
ça indevida de custas e emolumentos; 

IV - de Atualização do Provimento Geral; 
V - de Disciplina, com jurisdição sobre fun- 

cionários das serventias judiciais e .extrajudiciais; 
VI, _

- 
de Correição, nas serventias judiciais é 

extrajudiciais. 
Parágrafo l - integrarão as Comissões Especiais quando 

necessário, Advogado e membro do Ministério Público indicado pelo 
Presidente da Seção do Estado do Amapá da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e pelo Procurador-Geral da Justiça do Estado do Amapá; 

Parágrafo 2 - os membros das Comissões Especiais referi-
das no caput deste artigo serão designados pelo Corí'egedor de Justi-
ça. 

Art. 412 - A Secretaria da Corregedoria da Justiça coorde-
nará a padronização de todos os formulários, impressos e livros a 
sarem utilizados nas serventias judiciais. 

Art. 413 - Os Juizes de Direito, os Juizes Auxiliares e os 
Juízes de Direito Substitutos deverão orientar os servidores das Se-
cretarias das Varas e dos Ofícios de Distribuição de acordo com as 
seguintes normas: 

Art. 412 - A Secretaria da Corregedoria da Justiça coorde-
nará a'padronização  de todos os formulários, impressos e livros a 
serem utilizados nas serventias judiciais. 

Art. 413 - Os Juizes de Direito, os Juizes Auxiliares 'e os 
Juízes de Direito Substitutos deverão orientar os servidores das Se-
cretarias das Varas e dos Ofícios de Distribuição de acordo com as 
seguintes nof-mas: 

1 - as petições, antes protocolizadas ou dês-'  
pachadas, deverão ser. examinadas pelo servidor encarregado, que ve-
rificará se êstão redigidas em papel próprio, com espaço reservado a 
despacho e com a margem que permita a juntada ao processo, datadas e 
assinadas; -. 

II - o documento cuja margem esquerda tiver me-
nos de três e meio centímetros deverá ser colocado ou grampeado em 
folha de papel de tamanho ̀comum ao uso forense, de modo que a margem 
fique livre, facilitando a juntada e a leitura em ambos os lados; 

III - os documentos de reduzidas dimensões, tais 
como contas de luz, água, telefone e outros, poderão ser colocados 
ou grampeados numa só folha, ao máximo de cinco. 

Parágrafo 1 - as petições  e documentos apresentados em 
desacordo com estas normas não deverão ser recebidos,, salvo se as 
falhas puderem ser supridas no ato; 

Parágrafo - 2 - as dúvidas serão resolvidas pelos Juizes, 
semprejuízo da parte quanto a prazos. 

Art. 414 - A Secretaria da Corregedoria padronizará todos 
os formulários e livros a serem utilizados nos Ofícios Judiciais que 
ainda não foram padronizados pelo Tribunal. 
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ECUClO 

PROCESSO 1Ç2 - dAizCUÇXO - Reqte.: Moto- 
geral Ltda. (av.: Rubén Bemerguy) - Reqdo. 
JOS ANTONIO DQS SAII203 LEIA - "Junte-se. A 
fm de no frustrar a execução do executado , 

para fazer provada propriedade do bem içaSvei' 
penhorado junto ao cartrio de ixu&veis. Inti- 
me-se, Mcp, 14.01.92;" 
PROCESSO NQ 62-7/-9?, -  LoCUÇXO - Reqte.: BARCO 
DO ESTADO DE SIO PAULO (adv. :Telma Terezinha' 
Costa) - Reqdo.: CONSTRUTORA CARLIE LTDA e 
CARLOS PACHECO RIBEIRO - "J. Se no prazo, di-
ga o exequente, em 24 lira, se aceita a nomea-
ço. Mcp., 30.04.9." 
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ifi- Elaborar' poitári'ãs de' atos de competência do Correge- 
dor. 

E) Da Seção de Controle Geral de Custas: 

'Ii' 'Organizar, orientar e supervisionar o controle geral 
dos receifflentos de custas, emolumentos, taxas e quaisquer outras 
importâncas em dinheiro, na Justiça do Estado do Amapá; 

II-. Elaborar demonstrativos mensais de todos os recebimen-
tos, , reco himentos e pagamentos, bem assim como o demonstrativo ge-
ral anual.  

rii- Elaborar relatórios anuais concernentes às atividades 
da Seção;.  

'IV- Controlar o recolhimento das custas recebidas nas Co-
marcas;'- 

V- Controlar, para o devido repasse, as custas que devam 
ser recolhidas conforme o art. 12  doDecreto 157 de 30 de setembro 
de 1991; 

VI- Elaborar demonstrativo mensal dos recebimentos e reco-
lhimentos de custas e outras importâncias havidas em todas as Comar-
cas do Estado doi Amapá, bem como enviá-lo à publicação. 

CAPÍTULO IV 

Disposições Finais 

Art. 5 - O Gabinete do Corregedor, parte integrante da 
estrutura administrativa da Corregedoria da Justiça db Estado do 
Amapá, tem como responsável direto um Chefe de Gabinete, de livre 
indicação e nomeação. 

Art. 62 - O Gabinete do Corregedor contará com dois Ofi-
ciais de Gabinete auxiliando no desehpenho das atividades atribuídas 
ao respectivo Chefe de Gabinete 

Art. 72 - O Corregedor contará com um Assessor. Jurídico, 
para tratar de assuntos que demandem matérias de cunho jurídico-ad-
ministrativo. 

Art. 82 - A presente Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Macapâ(AP), 06 de maio de 1992. 

HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Vice-Presidente - Corregedor Geral  

PROVIMENTO N° 001/92-TJAP. 

O DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 
CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA EX EXERCÍCIO, NO 
USO DAS ATRIBUIÇES QUE LHE CONFERE O ART .30 
INCISO II, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. 
CONSIDERANDO ser necessário ao 

bom funcionamento dos serviços nas serventias judiciais; 

CONSIDERANDO anecessidade de de 
finir responsabilidades e manter atualizados os ofkios de Justiça, como determina 
o art. 25, inciso 1, do Decreto (N) 0069, de 15-05-91. 

R E 8 O L V E: 
Determinar que todos os MMs. Juzea de Direi 

to Titulares, e os MMs. Juízes de Direito Auxiliares e Substitutos que estejam em 
exercicio pleno efetuem, a cada semestre, inspeç&o correicional em suas Varas ou 
em suas Comarcas, em todos os 0fcios de Justiça, Delegacias de Policia e demais 
orgos sob sua corregedoria permanente, verificando a regularidade de seu funciona 
mento. 

Determinar, que ao assumir a Vara ou Comarca 
de que seja titular o Magistrado faça a inspeção correicional acima mencionada, no 
dia em que entrar em exercício. 

Determinar que toda inspeção correicional re 
alizada seja relatada detalhadamente à Corregedoria de Justiça, destacando os seus 
6rgos, com informaçes precisas das audiencias realizadas no semestre, o numero 
de sentenças de rnrito e terminativas proferidas, processos conclusos para senten 
çaa, o aproveitamento funcional de cada um dos érvidores, processos tombados e em 
andamento, necessidades materiais e demais informações que forem julgadas de rele 

-
Determinar, finalmente, que cada MM.Juiz Di 

de  Fórum faça, semestralmente, reiat6rio circunsciado acerca das distribui 
dos feitos judiciais, extrajudiciais, dos bens existentes em Depósito Público 
aproveitamento func,.onal de cada um dos servidores que lhe ao subordinados. 

Revogam-se as disposições em contrario. 

Publique-se. Envie-se c6pia a cada Comarca. 

Macapá-AP, 12 de maio de 1992. 

L 
Des. LUIZ CARLOS GO4, DOS SANTOS 

Corregedor Geral de Justiça 
em exercicio 

Registre-se e arquive-se. 

32 VARA CÍVEL E FAZENDA PBLICA 

Juiz de Direito: FRANCISCO SOUZA DE OLIVEIRA 
Chefe de Secretaria: KLEZER ANTONIO TENRIO PAIVA 

EXPEDIENTE DO DIA li DE MAIO DE 1992, PARA CIÊNCIA DAS 
PARTES E DEVIDAS INTIMAÇÔLS: 

PROCESSO N2  619/92- MANDADO DE SEGURANÇA - Reqte.: JO- 

ÃO CLBIO LIMA MACHADO (Adv. Rubem Bemerguy) - Reqdo. 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ (Adv. Waldell Gouveia 'Ro-
drigues) - "JULGO PROCEDENTE o pedido de f is. 06, para, 
o fim de em confirmando a liminar deferida CONCEDER A 
SEGURANÇA IMPETRADA, determinando a suspenso da Porta-
ria suso-mengionada, para todos os jurídicos e legais 
efeitos.., subam os autos a superior instancia, apos de 
corridos ,os prazos de recurso voluntario, com ou sem 
eigs, em tudo oficiante 'o Jrgo do'Ministrio Pib1,ico. 
Publique-se. Registre-se e Intimm-se; MCP. 14.04.921 . 

PROCESSO NQ 487/91 - DESPEJO - Reqte..: LARCIO AIRES 
DOS SANTOS (Adv. Luci Meire S. do Nascimento) - Reqda.: 
MARITELMA PEREIRA TORRES MARIA (Adv. Vera de Jesus Pi - 
nheiro Corra) - "ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a deman-
da para decretar a reso1uço da locação e o consequente' 
despejo do prédio (art. 62, da Lei n9 8.245/91). Conce-
doo prazo de 15 -(quinze) dias, para adesocupaço volun 
tarja... Condeno a sucumbente ao pagamento das custas e 
de honorários que... arbitro em 10% (dez por cento) -do 
valor dado a causa. PRI. $acap 28.04.9211. 

PROCESSO 0 378/91 - RZINTEGRAÇO DE POSSE - Reqte. MA-
RIA ALICE CARDOSO DA SILVA (v. Filomena S. Valente) - 
Reqdo. ANTONIO CAMILO COMES (Adv. Jose Domingos 14 dos 
Santos) - "ISTO POSTO. JULGO PROCEDENTE o pedido, conso 
lidando a liminar e, consequentemente, a posse dasupli 
cante no terreno descrito na inicial. Condeno o reu ao 
pauamento da' verba honoraria, que fixo em 10% (dez por 
cento) do valor da causa. corrigida desde o ajuizamento 
da ação, que devera ser recolhida ao ZrrjÕ Publico Es- - 

tadual. Sem custas, por se tratar de pessoa manifestade 
mente pobre. PRI. Macapa, 13.03.9211. - 

PROCESSO N 432/91 - IMISSÃO DE POSSE - Reqte. ANTONIO 
CASTRO MONTEIRO (Adv. Nilson A. Costá) -- Reqdo. AURI,S - 
BLTO DAS NEVES BARRTO - 'JULGO PROCEDENTF, a ação isi 
tindo o autor ria posse do imvel descrito na inicial me 
diante mandado de imisso na posse. Condeno o ru ao pa 
gamento das custas processuais, honorarios advocaticios 
estes arbitrados em 5%' (cinco por cento) do valor atri 
buído t causai corrigidos do ajuizamento, que deverão 
ser recolhidos aos cofres do Estado d Amap. Transita-
da em julgado, expeça-se mandado de imisso na posse." 
PRI. Macapa, 05 de março de 1992. - 

TROCESSO N- 561,/91 - EXECUÇÃO POEÇADA -Reqte: 
COILS2IlTJTOtlA A. T0Di1IGtJES LTDA (adv.: Ruy Apo-
lanho) - R'eqdo.:IlIARIA Lt1CI DA SILVA PEE.IRA - 
"...Jizlgo extinto o processo, ex-vi do art. 
2':7, VIII, do CPC.. Rntreicoc--so os'dournen-' 
tos ao Â. ficando traslado.'  Libere-so a e-
,nhora, me houver, bem como ao importâncias d 
positadam. Paao ao custas, fitas aj anota-
Ç-3 e dA,.i a baixa, arquivem-se os autos,PRI 
Mop., 12.03.92." 
Pd0CL530 N '616/92 - EXECIJIO - flecte.: .'tRrO - 

RIO OS OLIVSITh iI5IiILE3 (adv.:Joso Lula Ca-
land'ri,ni de Azevdo) - Reqdo.: IA'iRIA DO SOCO 
RO de OL1VIR2'; IRSLES - "...Iato pomto e . o 
mais que os autos consta, ... indefiro a miei-
al da proonte execução e extingo o i'ito.Co 
leno o exequente nas cuotae e deapesas proce 
suais. ,,pós o pagausnio das custas ren:rneecen 
tos, desentranhese o titulo que instruiu - a 

- inc'al e devolva-se ao- exequente com 1s Cau-
telas e formalidades 1e'ais. PRI. Mcp., 10.0.1 
92." - - 

?EQC2-330 nQ 567/91 - E::cUÇO - Reqte,,.: CI?EJ,-
c'a s/' (adv.: Evaidy Moita de Oliveira) - - 

Reqdo.: :'R_-,1300 DT A3 13 SILVA DO EJ1'fUIOO' 
- "...Julgo extinto o-processo, =-VI 

do art. 267,- VII do 1P2.. Entreguem-se os do- 
cilmeèi~os A., ficando tr&clado. Libere-se a 
penhora, as houver, bem como asimportncias' 
depomA'tadas. 23gas as eURtc.a, feitas as anota  
ç6ea. o d:,.daa baixa, arquivem-se os avtos.P11 
Mcv., 31.03,92.' 
PISOS Aí 50 NQ 40V91 - S22CUÇ!O - Reqte.: BATIDO 
3AM íDTITDTTT DO IVIATT TI/A (adv.: 3ula'jr Pal-' 
usira TTIon'i.asu de Almeida) - Rqdo.: D,RISTASA - 

BENEDITO T3ANTA]I ,D-i e 
DELSOTT DA RQ]A PI-'T.1TO - "...Declaro extinta a 
execução, em face do pagamento. Determino 
que se procedam as anotaç6m9 de estilo o, pa-
gas as eustap processuais, da-me baixa - na 
distribuição d arquivem-se os autos. Ente-. 
guam-se os docusi-Intos - devodora, fican'lo traz 
lado. Libere-se a penhora, se houver. P111. 
Mcp., 31.03.92." 
PI)ETISO NQ -351/D] - XSCUÇ- O - Reqte.: - 

TER KETTUIIDY LIDA. (aqv,: Jogo Américo Rumes 
Diniz) - Reado.:ALO1LEI1E 'LiUL. BABCESSAT VAZ-
"Manifeste-se a exequente sobre o prossegui-' 
mento do feito, Intime-ma., Mcp., 9.04.92." 
P2025330 N2275/91 - ETCUÇO - Reqte.: ELE-
NIZA MARIA P11112920 DE JOPSA (adv.:Carlom Edu  
ardo Melo Silva) - Reqdo.: TST'TLiTA SOlTA DA 
SILVA - " Defiro o pedido. Intime-me a supli-
cante a -constituir outro patrono de conformA-
lade com ô disposto no art. 45 do CPC., Mcp., 
24.04.92." 
P11002330 R2  628/92 - 2XECTJÇO - Reate.: CR-MI  
CARO S/A (adv.: 3vald,y Motta de Oliveira) - 

Reqdo.: EZ2UIAS DE SOUZA SILVA - " ... ) vista 
do exposto, concedo U exequente o prazo de 
dez (lo) dias, para emendar a inicial,..., p 
na de indeferimento. Mcp., 10.03.9211. 
P0CESSO N2 39G/91 - scuÇ7o - Reqte.: FIRG 
RIFICO BRAGA LIMA (adv.: FranCisco -de Assis 
Meneies) - Reqdo.: CLIA AYRES DA SILVA - 

Isto posto e o mais que dos autos consta 
declaro extinta a execução, em face do paga-' 
mento. Determino que se procedam as anotações 
de estilo e, pagas as custas processuais, dá-
se baixa na distribuição, expeça-se ALVARÁ pa 
ra levantamento, pelo credor, da importância,  
depositada e arquivem-se os autos. Entregue-' 
se o título que embasou a execução h Devedora 
ficando traslado.-Libere-se a penhora se hou-
ver. PRI, Mop., 13.04.92."  

1-11021330 NQ 100/91 - EXECUÇ2I0 - Reqte.: BRA-
DESCO s/A (adv.: José Guilherme da 3. Bastas) 
- Reqdo.: M. 3. SILVA 1110. DE C0Tí.3ITVAS-' MIL-
341S1 e 2T'IR23 - "Manifeste-se o exoquonte so-
bre a cerl;idto do Sr. Oficial de Justiça,' em 
cinco (os) dias. Intime-ee.,Mcp., 07.02.92." 

?T:003330 119639/92 - E29CUÇ0 - Reqte.: JORGS 
SORdA Di íTL'TÂ (adv.: Manoel Felizardo Perei- 
ra Cardoso) - Reqdo.: ZU2,11ROZ , DA- 

TAÇA - "Recolham-se as custas., Intine-se 
Mep., 00.04.52.' - - 

1111052330 NO- 636/92 - E13CUÇO - Reqte.: J.P. 
AJT1111A3' AlC TI COLR0Io 

 
(adv.: Eduardo Coa-' 

trema) - Reqdo.: EFl12IIA'A fIARA (adv.: P 
dro Petcov-) - ' DíCam ao partes sobre o cticu - 

lo. Mep., 31.03.92." 

- R2I11T3GflACO DE POJ3 

AíO NQ 38V91 - REflEG'RÉiÇO 02 POS33 - 

Req'te.: TATIUPSO MADALHES 003 .3.5TVhT (adv.:' 
E:lui'iccn Parias Monteiro) - Reqdo.: GE3AiII0' 
-JO3 32121 - "...Julgo L2TIITTO -o processo 
ex-vA Io art. 267, VIII do CPC. Entreguem-se 
os doeum'rtos ao A., ficando 'traslado. Paga 
as custas finais, feita3 as anotações e dada 
a baixa, arquivem-os os autos. 11111. Mcp., 22. 

PROCESSO 172  3u07/91 - ihTTTJTINÇO DE 110333 - 

Reqte.: 1TITURN DE IL.TIIJA SOUZA (adv'.: Rvaldy 
Motta de Oliveira) - Reqdo. : RABItJRTO MAGA-
L1ISJ DOS SANIOTT- - "...Julgo extinto o pro-' 
cesso,..'.Entregoemso os documoctos ao A., f 
cicndo-traslado. Pagas as custas finais, fei-, 
ias as 11n0taç655 o da-la a baixa, arquivem-se' 
os -autos. P21., Mcp., 22.04.92." 
PROCESSO N2 11 TINTEGRAÇII DE POSSE - 

Reqte.: TIAIVATTÜA TiOS 331205 PINHEIRO (adv.: 
Conceição A. Mira) - Reqdo.: CITJIDA -FOITSECA 
DA C0ICIÇO -- "...Julgo extinto o processo 
Entreguem-se os documentos ao A., ficando 
traslado. Libere-se- a penhora, ao hoivcr - 

bem como as importâncias depositadas. ragas 
as custas, feitas as anotações e dada a baixa 
arquivam-se os autos.PI9I. -Mcp., 23.03.92." 
P20033 10 112 - 503/91 - RZINTEGRAÇO DE POSSE - 

Reqte.: ICTITIGI MEGURO (adv,: Edinilson Parias 
Monteiro) Reqdo.: Maria Mercas do Carmo-"Jun-
rteme, Se no prazo. Manifeste-se em cinco (5) 
dias, a contrapat'te, sobre os documentos Jun- 
tados. Intime-se. Mcp,., 24.03.92." -- 

INDIZACXO 

PROCESSO N9 087/9 - INDZNIZAÇXO - Reqte.: R - 

SINA PERES CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE (adv. :R, 
gina Lúcia Moreira de Carvalho) - Reqdo, -:Em- 
presa Estrela de Ouro Ltda. (adv.: Vera de 
Jesus Pinheiro Corrêa) - "Vistos, etc.. forno- - 

logo, por -sentença os os11u1.oa de fie 77/78  

para que produza seus jurídicos e legais efej 
tqs.PRI. Mcp., 13.05.91." - 

PROCESSO  NQ 528/9J - INDTIZAÇXO -  Reqte. :2d  
LIO (IÊSAR MELAO (adv.: JO`8é Guilherme da S. 
Bastos) - Reqdo.: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
e SECRETARIA DE SEGURANÇA PBLICA DO ESTADO - 
"Junte-se. Defiro o pedido. Extinga-se .o pro-
cesso, com fundamento no Item III do art. 269 
do CPC.' Mcp., 01.04.92." 

ROCE8SO N2  10-3/9 1. -  INDENI1kÇXO -' Reqte.:NE 
CI GUEDES DA CONCEIÇIO (adv.: Carlos Augusto 



EDUARDO FREIRE Co2rREEAs 
Juiz de Direito 

Judiciário, o datilografei e Nu Sueli Fazan / 
'crito de Miranda, Chefe de " ' 'ana, donfeni e suba—
onero. 

ARDO COERAS 
Juiz de Direito 

7T1r7)O S'R" ,COVTRERAR 
Juiz de Direito 

13-05-92 .1 
ork de Oliveira) — Reqdo.: D. S. BRITO (adv: 

Ccero Borges Bordalo jihior) — '...X vista 
do exposto, a fim de que se cumpra integral.  
mente o despacho de fls., in'tmen-se as partes, 
oportunizando-as a indicar assistentes tcni-' 
coa no prazo de dez(10) dias.Wcp.,20.04.92." 
PROCESSO N2 248/91 - INDENIZAÇXO - Reqte.: PA11  
LO ROBERTO MADUBEIRÃ DE VILHENA E RAIMUBDO CA 
LOS MADUREIRA DE \ILHENA (adv. Cícero Borda].o, 
Jnlor) - Reqdo.: GOvJNO DO ESTADO DO JMA.PÁ - 
ÈSAG (Assist. Jur.: Maria de Patina Matias Ta-
veres) - " Junte-se. Recebo a apelação em am-
bos os efeitos. Vista aos apelados para contra  
arrazoar. Mcp., 20.03.92." 

COBRANÇA 

PROCESSO N2  694/92 - COBRANÇA - Reqte.: .C.2SA 
(adv.: Carlos Eduardo Mello Silva) - Reqdo.: 
VALDEMA.R P. DE LIMA - "...Faculto ao autor a 
emenda da petição inicial no prazo de 10 (dez) 
dias, inclusive com o rol de testemunhas, pe-
na de indeferimento da inicial. Intime-se .Mcp, 
28.04.92." 
PROCESSO N2  682/92 - COBRANÇA - Reqte.: CAESA 
(adv.:, Carlos Eduardo Mello e silva) - Reqdo.: 
MARIA RUTH PELAES DA SILVA - "Faculto a emenda 
da inicial para a adptaçao ao procedimento eu-
maríssimo, inclusive quanto ao rol de testemu-
nhas no prazo de 10' (dez) dias, fornecendo a 
autora copia da petio de aditamento afim de 
completar a contra-Í'e, pena de indeferimento 
Int. Mcp., 13.04.92." 
PROCESSO N2  681J9 — COBRANÇA - Reqte.: CANSA 
(adv.: Carlos Eduardo Mello Silva) - Reqdo.:AN 
TONIO FRANCISCO MARIANO - "Páculto a emenda da 
inicial para adaptação ao procedimento sumario 
elmo, inclusive quantoao rol de testemunhas., 
no prazo de 10 (dez) dias fornecendo a autora 
copia da petição 4e aditamento a fim de compi 
ter a contra-f, pena de indeferimento.Intime-
se. Mcp., 13.04,92." 

R3CESSC NQ 246/91 - COBRANÇA - Reqte.: LELIAN 
PIGTJEIREDO VIEIRA (adv.: Antonio Fernando da 
Silva e Silva) - Reqdo.: 'DISTRIBUIDORA BRASIL 
NORTE LTDA (adv.: Jogo Américo Nunes Diniz) - 

"....julgo a ação improcedente. Custas pela a 
tora e que condeno ainda em honorários advoca-
tícios arbitradoz eia 10 (dez por cento) do va.  
lor da causa, a partir do auizaznento. PRI 
Mcp., 14.02.92." 

ALVARL 

PROC$SO 172  677/92 - ALVARk JUDICIAL - Reqte.: 
HIROICHI HAYASHIDA (Mv.: Carlos Augusto Tork 
de Oliveira) - "Intime-se o suplicante, via 
seu patrono, para, no prazo de cinco(05) dias 
cumprir a cota do repi'esentante do rgo d 
'Parquet'.Mcp., 24.04.92." 

PROCESSO NQ 647/91'- ALVARÁ JUDICIAL -  Reqte.: 
'MANOEL PALHETA NASCIMENTO (Mv.: Paulo José da 
Silva Ramos) - "...Julgo Extinto o processo 
ex-vi do art. 267, VIII, do CPC. Entreguem-se 
os documentos ao A., ficando traslado. Libere-
se a penhora, se houver, bem como as importn-
c±as depositadas. Pagas as custas, feitas as 
anotaçes e dada a baixa, arquivem-se os aucoS 
PRI. Mcp., 13.03.92." 
PROCESSO N2  421/91 - ALVARÁ JUDICIAL - Reqte.: 
ITAZdAR MONTEIRO DE 3OUZ. (adv. :Paulo Joséda 
Silva Ramos) - "Intime-se a interessada atra-
Ws de seu 12 advogado, para cumprir a cotado 
representante do 'Parquet'.Mcp., 02.04.9211. 

DECLARACXO DE FALC IA 

PROCESSO NQ 669/92 - DECLARAÇÃO DE PALNCIA - 
Reqte,: WESTIREROUSE DO BRASIL S/A (adv.: RO-
berto Grejo) - Reqdo.: COMÉRCIO RRESENTA-
Ç2S E PRESTAÇES DE SERVIÇOS -  "Como condi-' 
çLõ de legitimação para o exercício tempora-' 
rio dá advocacia, neste Estado, implêmente o 
ilustre advogado a exin& do art. 56, §22, 
da lei n2 4.215/63. Apos, cls.Int. Macapá 
01.04.92". 
PROCESSO N2  667/92 - DECLARAÇÃO DE FALCIA'-
Reqte,: MOORE FORMULÁRIOS LTDA. (adv.: Carlos 
Almeida Braga) - Reqdo: PRODACO COM. RERR'?$ 
TAÇSS E' SERVIÇOS LTDA. - "Como condição para 
o exercício temporário da advocacia neste Es-
tado, implemente o ilustre advogado a exign-
cia decorrente do parágrafo 22, do art. 56 da 
lei n2,4.215/63. Int. Apcs, cls. Macapá, 01. 
04.92." 

i MEDIDA CAUTELAR 

— 

yr,-,RIO' OFICIAL 

'PROCESSO IIQ 650/92 -'SUSTAÇÃO DE PROTESTO - 

Reqte.: LOJAS INCONSUL LTDA. (adv. : Edson Fra 
'ça) - Reqdo.: REFRIGERAÇÃO PARANÁ S/A . - "Inde-
firo a liminar, porque os argtmieitos expendido 
a par da prova documental trazida a colação, 
no 5g0, ameu sentir, suficientes para sua coll  
cessão. Diga a requerente se pretende o prose 
guiinento do feito, embora seis a liminar, poisi 
a sua ausncim à medida cautelar poderá ter peI 
dido o objeto. Int.Mp., 14.04.92." 
PROCESSO 331/91 _DI3SOLUÇO DE SOCIEDADE DE 
PATO - Reqte.: RAIMUNDA DA CONCIÇO BAGUNDES 
(adv.: Nilson Alvas da Casta) - Reqdo.: GERAL-
DO LINO DÁ SILVA - SENTENÇA "...Julgo PROCE-
DENTE a Açao e declaro DISSOLVIDA a 3ocieda4e 
de fato que existiu entre os litigantes, cabes 
do acada um 50% (cinquenta por cento), isto e 
a metade dos bens descritos na inicial, cuja 
partilha devera ser submetida a. Liqufdaçao de 
sent'ença. 'Atento ao pz'incípio da sucvmbncia, 
condeno o .ru.ao pagamento das despesas proce 
suada e dos honorários advocat{ciôs estes ar- 
bitrados em 10% (dez por cento) do valór da 
causa, corrigidos desde o ajuizamento da ação 
e que deverão ser recolhidos aos cofres pb1i- 
coa do Estado do considerando que a caM 
sa da âutbra foi patrocinada atraves da ssis-
tncia judic4ria.PRI Ncp., 20.04.92.m  `  
PMOCSS30 N2  56/9 - AÇÃO,T)E PERDS E 
eqte.: JOOOIGUE8 DOCABLIO (adv.:fluy  

L
nho de Oliveira) - 0eqdo.: LOC'-UJT - LO'SL 

 UTOMV2I., LT) . ,Cadv.: Jos'Luis oa:an-
ni) - 'Diga o autor no prazo de 10 (dez) 

'dias sobre e ontestaçHo. Mc;., 10.04.92." 
112  35V91  

LOJ INC0NE3L LTD (adv.: Jorge ugu 
to - Reqdo ID 9I 3LDfl .0 
(Mv.: 'Mi,E t1TONI0 TENTO P.11' ) - "Mani' 
festa-se a requerida sobre os cálculos Se fls. 
22v. Int. Mc., 2.04.92." 

Reqte.: r r:c  so '." o' cI't :I' 
darcos :')gueira èqdo.: O j OSAEO ' 

- " 1. .. em a;enso, c'art±'iquem-se o 
oferecimento de impugnação'  no ro cesso ;rinci-
pai. 2. Processe-se na. forma' do art. 061 do 
'ORE, sem suspenso da ;rocesso, op.virdo-se .0 
autor em cinco(05) das.Mcp., 32.13.92." 

PROCESSO 119  541/91 - RSINTEGRAÇTtO DE POSSE - 
Reqte: JO3 ODAIR JA ]OONSECA BENJAMIM (adv.: 
Amilcar Benjamim do Carmo) - Reqdo.: RAfljTtJ1'TDO 
DOS SANTOS OL2TEIRA "Junte-se. 1 contra-par 
te para manifestar-se em dez (lo) dias, sobre 
5 contestação e documentos juntados. Macapá 
30.03'.92.11  
PROCESSO N2  142/91 - RESTITUIÇO DE ARRAS - 

Reqte.: 11-RIA OJAITIRA VASCONCELOS. BEZERRA E 
ARA CRISIRO. VASCO10ELOS BEZERRA (adv.: Mel-' 
der Jos freitas de Lima Parreira) - Reqdo.: 
CONSTRUTORA 3: TOS LTDA - "Manifestem-se os 
suplicantes, no prazo de cinco (os) dias, so-
bre a certidão supra. Mcp., 22.04.92," - 

112 617/92 - MANDADO DE SEGURANÇA - 

Reqte,: MARCELO 'DO SOCORRO MATOS DE SOUZA(aAv 
Manoel Luiz de Matos) — Reqdo.: JOQ 2STOESSE 
MONTEIRO DE ARÚJO e outros - "...Desse modo, 
julgo EXTINTO o processo, sem 'julgamento' do 
mérito, proclamando a carriciadà direito au-
toral-, pela ilegitimidade passiva. Condeno' o 
Autor no pagamento dar custas, dispensando-o 
porem do pagamento 53a -- rba honorária, posto, 
incabíbel na ésp&cie, a teor do verbete d s 
mula ia2  512, do Eg. STP.PRI.Mcp,, 30.04.92." 
PROCESSO N2,304/9:. - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

JOSE. SILVA LAGE (Mv.: Edmilson Fa 
rias Monteiro) - Reqdo. FRANCISCO GUEDES DO 
NASCIMENTO (Mv.: Marly'Calixto) - " ... Relat! 
vamente aos documentos juntados, ouça-se o' 
riu, no prazo de Cinco (05) dias.Mcp.20.04.92" 

G presente expediente será publicado na Torna 
dalei e afixado no lugar de costume. DaSo e 
'passado nesta cidade de Macapá, Capital lo E, 
tado Do Amapá, aos onze—dias do más de . maio 
do 'ano de huin mil novecentos e noventa e 

dois. Eu 

KLZZER ANTONIO TENÓRIO P.IVA 
Chefe de Secretar 'o 

4' VARA CRIMINAL 

EDITAL DE CITAÇO COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA ABAI 
xO: 

O DOUTOR EDUARDO FREIRE CONTREDAS, ME. JUIZ DE DIREI 
TO DA 4' VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ, NA FORMA/ 
DA LEI, ETC... 

FAZ SAM2 a todos os que o presente EDITAL com o pra 
zo de 15 dias virem, ou dele tiveres conhecimento, que 
neste juízo corre seus trEnasitos um processo em que 
acusado, FRANCISCO PANTOJA PURTADO, brasileiro, soltei- 
ro, garimpeiro, filho de João Pinheiro Furtado e Iza 
bel Pantoja Furtado, como incurso no artigo 129, § 1', 

tem 1 do C'digo Penal. E, como tenha o Oficial de Jus 
tiça deste ju-izo certificado não o haver encontrado / 
nesta Comarca, nEo sendo possível citÁ-lo pessoalmente, 
cita-o peio presente a comparecer neste Juízo, no Edif 
cio do Forum desta Comarca, sito à Au-. Fab n5  1737,  no 
dia 01.06.92, às 10:00 horas, a fim de ser interrogado, 
promover sua defesa e ser notificado doe ulteriores ter 
moa do processo, a qué deverá comparecer, sob pena de 
revelia. Para conhecimento de todos é passado o presen-
te EDITAL, cuja 2' via ficará afixada no lugar de costu 

.me. Dado e passado nesta cidade, aos vinte e quatro di 
as do me ie Abril do ano de mil novecentos e noventa e 
dois. Eu Edenivaldo do Nasoimen'to Oliveira Toa. 

Pág. 20 

Jud. e datIografei e ii QESue1i Nazaré Brito de 
Miranda, Chefe de Secretaria, conferi e subscrevo. 

FAZ SBER a todos os que o presente EDITAL com o pra  

go de 30 dias virem" ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trAnsmites Cm processo em que  91 
acusado RATTTND0 1W JESU11 PASTARA BARBOSA, vulgo "Le1" 
brasileiro, divorciado, lanterneiro, com 35 anos de ida, 

como incurso ao art.129 dc art. 61, do Código Penal Bra  
sileir07 E como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo / 
certificado não o haver encontrado nesta Comarca, sito 
a Av. Pab, 1737 no dia 15.06.92 às 09:30  horas, a fim / 
de ser interrogado promover sua defesa e ser notifioado/ 
dor, ulteriores termos do processei a que d'ver6 compare-
cer sob pena de revelia. para conhecimento de todos 
passado O presente Edital' cuja'2' via ficará afixada / 
no lugar, de costume. Dado e passado nesta cidade aos / 
'quatro lias do mó de maio do ano de mil novecentos e iv 
venta e dois. Eu ,ju Adalberto Carvalho Ribeiro, 

FAZ M"ER e todos os que o presente EDITAL coe o pra-
zo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
me-te Ju4io corre seus trAi eliteg es processo em que ' 

Dcu'mdo JOR(E' Dl COSTA E SILVA, brasileiro, casado, pe-! 
dreiro, filho de Nria Raimunda da Costa, ooso incurso / 
no ertigo(s129, 199  311 do Código Põnal. E como tenha 
o Oficial de Justiça deste Juízo Certificado não o haver 
encoctro cesta Comarca, sito a Av. Fab, 1737  no dia 
08.0.92 às 10,00 horas, a fim de ser interrogado pra-
mover sua d,.ee.a e ser notificado doa ulteriores termos 
do proce'mõ, asue devera comparece- sob pena de reve - 
lia. Par- conhecimento de todos é passado o presente Edi 

tal, o,,.ip Pi via ficará afixada no lugar de costume. Da- 
o er&'e,nta e passado cesta cidade aos quatro dias do 
as de saio do ano de mil novecentos e noventa e dois 
Nu, Ad'11srto Carvalho Pibeiro, Peco4  ao Judiciário, o / 
datilografei' e Nu 'Pueli Nazará Brito de Miranda , 

.efn  de Sçretania, conferi e subcrevo. 

5' VARA 'CRIMINAL 

- . J 
EDITAL DE OlfAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA ABAI 
aGi 

A DOUTORA 511111 PEREIRA PIEI, MM. JUÍZA DE DIREITO DA 
5' VARA CIURENAL DA COIt1RCA DE NACAP, NA FORMA DA LEI, 

FAZ SARE?. a todos os que o presente EDITAL com o pra-
zo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites um processo 'em que á 
acusada JOANA MNVEIRÜ DE OLIVEIRA, brasileira, soltei-
ra, Camareira, filha de Dioníaio Marques de Oliveira e 
Maria Monteiro do Oliveira, como mouras no artigo 129, 

§ 29 , Inciso IV do OPB.E como tenha o Oficial de Just 
ça deste 'Juízo certificado não o haver encontrada nesta

, 
 

Comarca, não sendo possível citá-la pessoalmente, cita-
a pelo presente a comparecer neste Juízo no Edifício do 
Forus desta Comarca, sito a Av. Fab, 1737,  no dia 15/ 
06/92, às 10:15 horas, a fim de ser interrogada, promo-
ver sua defesa 'e ser notificada dos ulteriores torsos 
do processo, a que deverá comparecer sob pena de reve- 
lia. Para coahecinento 'de todos passado o presente 
Edital, cuja 2' via ficará afixada rio lugar de costume. 
Dado e passado nesta cidade aos oito dias do 5s de 
maio de mil' novecentos e noventa e dois. Eu 
Maria das ,praças,Âmaral da Costa, Aux. Jud. o detilo.. 

- 

fei e Eu./.Agostinho Ibiapino da .silva, Chefe 
Secretaria, conferi e subscrevo. 

FAZ SAR a todos os que o presente EDITÁL com o pra-
zo de .15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento*  que 
neste Juízo corre seus trâmites um processo em que e 
acusado MANOEL JOSÉ MARqUES, brasileiro, amigado, va-
queiro, filho de Jacinto dos Santos Marques e Amara do 
Nascimento ?arques, como incurso no artigo 155 do CPB. 
E 'coso tenha o Oficial d.e-Justiça deste Juízo edrtifica 
do nEo o haver encontrado nesta Comdr'ca, nEo sendo pos-
sível citá-lo peasoalente, cita-o pelo presente a com-
parecer neste Juízo, no Edifício do Force desta Comar-
a, sito a Av. Pab, 1737,  no dia 15/06/92 às 08:15 horas, 
a fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser no 
tificado dos ulteriores termos do processo sob pena de 
revelia. Para conhecimento de todos á passado o presente 
Edital, cuja 2e via ficará afunda no lugar de costume. 
Dado e as ado  nesta cidade aos oito tja do más de 
maio de ano de mil noveoentcs e noventa e dois, Eu9r'e.' 
Maria das praças Amaral da qost, . ux. Jud. o datilogz 

E,*-Aogtinho IbiLap. da Silva, Chefe de 
,ubscrevo 4 

lA PIEI 
Juíza de Direito 

PROCESSO N2  576/91—  MEDA CAUTELAR DE PRODU 
ÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Reqte.: TEZINHA 
DE JESUS NENY RAIOL (adv.: Roberto José Nery 
Moraes) - Reqdo.: ZOZDAR UCHA DA SILVA - 

SENTENÇA:" Vistos, etc..,. Homologo a desist 
'cia da ação (fls. 48) vara os fins do art.1.58 
par.grafo unico, do Codigodo Processo Civil 
Julgo em consec,uncia, extinto o processo co 
fundamento no art . 267, VIII, do cdigo de 
Pocesso Civil; isen;a a parte que desistiu 
por ser manifestadamente pobre, do pagamento 
das custas processuais.PRI. Certificado ' o 
trânsito em julgado, arquive.-se, observada as 
formalidades legais. Mcp., 24.04.92." 
PROCESSO N2511J91 - MEDIDA CAUTELAR - Reqte.: 
FRANCISCO MILTON RODRIGUES (adv.: Antonio Car 
los Leite Ide Mendonça) Reqdo.: EMPRESA. REDE 
AMAPÁ DE COMUNICAÇÃO LTDA. - "...is-to posto , 
com fulcro no art. 808, inciso 1, do diploma 

Immtruinental, declaro cessadas os efeitos da 
liminar de 'Exibição de Documento, e, em conse-
quencia, extingo o processo em exame de seu  ma 
recimento, pela perda do óbjeto. Custas pelo 
requerente.•PRI. Mcp., 23.04.92." 

fei e 



S - Or1EIRA PINI 

Juíza de Direito 

PER'1Wr PIEI 
Juíza mie Direito 

M$CIP 13-05-92 

13 cITAÇEc, COM O PRAZO )E 15 DIAS, NA FORMA ABAI 
XOS 

À DIXYT9RA SUEM PEREIRA PIEI, MM. J1JÍZA DE DIREITO DA 

5' VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPL, NA FORMA DA DEI, 
EM... 

1*Z S&R a todos os que o presente EDITAL com o pra 
ao de 15 dias vire,,, ou dele tiverem conhecimento, que 

neste Juízo corre seus trâmites um processo em que são 
acusados DEUZIMAR DARASCENO FORTO1IATO, vulgo 'Cacau", 
brasileiro, solteiro, servente, filho de Raimundo Dsmas- 
ceno Fortunato e de Naide Ramos Damasceno e IRkÇIJ DOS 
SANTOS PIRES, brasileiro, solteiro, ajudante de pedrei-
ro, filho de Dilce dos Santos Pires, como incursos no 
artigo 155, § 4* Inciso IV do Código Penal, o 19  e 2' 
denunciados. E, como tenha o Oficial de Justiça deste 
Juízo certificado no o haver encontrados nesta Comarca, 
não sendo possível cita-los pessoalmente, cita-os pelo 
presente a comparecer neste Juízo, no Edifício do Forum 
desta Comarca, sito aAv.-Fab n2  17379  no dia 15/06/92, 

s 08,45  horas, a fim de serem interrogados, promoverem 
suas defesas e serem notificados dos ulteriores termos 
do processo, a que deverão comparecer, sob pdba do reve 
lia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2' via ficara afixada no lugar de costume. 
Dado e passado nesta cidade aos oito dias do más de 
maio do ano de mil novecent.s e noventa e dois. 
Maria das Craças Amaral da os a Aux. Jud. o datilogr 
fei e Eu,:.Lkgostir - Ib apili da Silva, Chefe de S 
cretariA, conferi e a -sere • 

EM ILUL PIEI 
Juíza de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO,  COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA ABAI 
XO: 

A DOUTORA SUEM PEREIRA PIEI, MM. JUÍZA DE DIREITO DA 
5' VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ, NA FDISdA 3k. LEI, 
ETC.,. 

FAZ SAR a todos os que o presente EDITAL coa o prezo 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que nes-
te Juízo corre seus trâmites um processo em que i acusa-
ia RUPII DAS GRAÇAS FSUtREIRA DAS ELVES, brasileira, sol-
teira, doméstica, natural do Amapá, filha de Teofilo Do-
drig-ues das Neves e Maria de Jesus Ferreira, coco incur-
sa no artigo 129 do Código Penal. E, como tenha o Ofi-
cial de Justiça deste Juízo certificado no o haver en-
contrada nesta Comarca no sendo possível citá-la pes-
soalmente, cita-o pelo presente a comparecer neste Juí-
zo, no Edifício do Forem desta Comarca, sito a Av. Fab 
n2  1737,  no dia 15/06/92, As 09:15 horas, a fim de - so: 
interrogada, promover sua-  defesa e ser notificada dos 
ultQrioros termos do processo, a que deverá comparecer, 
sob pena do revelia. Para conhecimento de todos é passa-
do o presente Edital, cuja 2' via ficará afixada no lu-
gar de costume. Dado e passado nesta cidade, aos oito 
dias do más do maio do ano de mil novecentos e noventa e 
dois. Eu sj4aria das Gç Amaral da Costa, Aux. 
Jud. o datilografei e •4.gostinho Ibiapino -da 
Silva, Chefe de. Secretaria, corferi e subscrevo. 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL coa o prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que nes-
te Juízo corre seus trâmites um processo em que 'acusa--
do JO0 MONTEIRO CARDOSO, vugo "Turti', brasileiro, sol-

- teiro, maior, pedreiro, filho de Alcindo Silva Cardoso e 
- Alba Monteiro Cardoso, como incurso no artigo 129 -CAPtJT 

DO CÓDIGO PENAL 3A3ILCIR3. E como tenha o Oficial de 
Justiça deste Juízo certificado sE0 o haver - encontrado 
nesta Comarca, não sendo possível cití-lc pessoalmente, 
cita-o pelo presente a comparecer neste Juízo no Ed.if i-
cio do Forum desta Comarca, sito a Av. Fab, 1737, no dia 
15/06/92, A5 09:45 horaa,'a fim de ser interrogado, pro-
mover sus defesa e ser notificado dos ulteriores termos 
do processo, a que deverá ompsrecer sob pena de reve- 
lia. Para conhecimento 'todos passado o presente Dai 
tal, cuja 2* via ficará fixada,no lugar de costume. Da-
do e paasado nestd cicia1e aos oito dias do ms de maio 
do ano de mil novecentos 4 n.ven'ta e dois. Eu4*eMarja 
das Graçap Amaral da Cost A Jud. o datilografi e 

Agostinho Ibiapixo • Silva, conferi p subsore 
vo. 

SUE h PEREI 1 PIEI 
Juíza de Direito 

EDITAL DE CTAO, COM O -AZO DE 15 DIAS, NA FORMA 
ABAIXO- 

- A DWTORA'SIJELI PEREIRA PINI, W. JUÍZA DE-  -DIREITO 
DA 5! VARA CRIMINAL DA COMARA DE MACAPÁ, NA FORMA DA 
LEI, ETC... 

FAZ SABER a todos es que o rreserte EDITAL bom o ore 
zo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
nesta Juízo corre seus trâmites um a,.esmo em que  éacu  
medo: JOÃO CORDEIRO BARBOSA, brasileiro, solteiro, co-
merciante, filho de Adelino Cordeiro garbosa e de Rosa 
Vilhena Cordeiro,scomo incurso no art. 213, c/c o art. 
224, alínea 'a", do Código Penei. E, come tenha o Dfibi 
ai de Justiça dèste juízo certificado no o haver encon 
trado neste Comarca, não sendo possível citá-lo  pessoal 
mente, cita-o pelo presente a corsrecer neste Juízo, 
no Edifício do Forum desta Comarca, sito A Av. FAB, nQ 
1737, no dia 15.05.92, As 11:15 horas, e fim de ser 5n 
terrogadc, promover sue defesa e ser- notificado das ul 
tenores termos do processo, e que deverá comparecer 
sob pene de revelia. Para conhecimento de todos A passa 
do o presente Edital, cuja 22- via ficarA afixada no lu 
gar de costume. Dado e-passado neste cidade, aos oito 
dias, do mês de,peio do ano de mil novecentos e noventa 
e dois. Eu, trj Darlane  Coelho Barbosa,  TAc. Jud. 
o datilografei e Eu/iq$gostjnho Ibiapino da Silve, 
Chefe de Secretaria conferi e subscrevo. 

DIÁRIO OFICIAL 

FAZ SAR a tidos os que o presente EDITAL com o pra 
zo de 15 dias virem, ou -d 3s tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trAmite,, um processo em que á acu  
seda: PEDRO DA CONCEIÇÃO MAGALES, brsileiro, casado, 
motorista, filho de Salustiano Magalháss e de Izabel de 
Conceição Magalhães, como incurso nertigos lPO, 147, 
163 § único, III, 329, 330 e 331 todos do CAd.Penal Ora 
sileiro. E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo, 
certificado ro o haver encontrado neste Comarca, nAo 

sendo possível citá-lo pessoalmente, cite-o pelo presen 
te a comparecer neste juízo, rio Edifício do Forum desta 
Comarca,-sito A Av. FAS, n2 1737, no dia 15.06.92, As 

11:46 horas, e fim de ser interrogado, promover sua de 
fase e ser notificado dos ulteriores tarsos do processo, 
a que deverá comparecer, sob pene de revelia. Para pc-
nhecimento de todos A passado o presente Edital,cuje 25 
via ficará afixada no lugar de ctune. Dado e passado 

nesta cidade, aos oito dias do de saio da mil nove 
centos e noventa e dois. Eu, ,j, hri Dos-lene Coelho 
Barbosa,  TAc.Jud. datilografei e uí 1Agostinho Ibia 

pino da Silve, Chefe do Secretarie\, -ikeni  e subscrevo. 

SUEI PEREIRA\ P151 
Juiza de Direito 

EDITAL DE -CITAÇÃO. COM  O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA ABAI 

XO: -- 

A DOUTORA SUELI PEREIRA PINI, MM J'JÍZA DE DIREITO 

- DA 5! 'VARA CRINAL DA COMARCA -DE MACAPÁ, NA FORMA DA 

LEI, ETC ... - - 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o pra 

zo da 15 dias virem, ou dela tiveram conhecimento, que 
neste Juízo corre amua - trâmites um processo em que 

A acusada: MARIA ELENA DA SILVA PEREIRA, brasileira, sal,  
teira, garçoneta, filha de Hilário de Lime Pereira e de 
Francisca Vi-eira da Silva, caio incursa no ert.155, 

.Código Penal pátria. E, como tenha o Oficiei da Justiçal 

desta Juízo certificado rAo a haveF encontrado neste Co- 
merca, no sendo possível,  citA-ia pasaoslmante cita-a 

pelo presente 'a comparecer nesta Juízo, no- Edifício J  - 

Forum desta Comarca, sito a Av. Feb riQ 1227, no dia 15. 

05.92, às 12:35 hei-ma, a fim de er intarrogede, -reme'  
ver sua defesa a ser notificada dom ulteriores ternos dd 
processo, a que deverá comparecer, sob para de revelia. 
Para conhecimento de todos A oashd o -'recente Edital, 

- cuja 29 via ficara afixada rio lugar de costume. - Dedo - 

cassado nesta cidade, aos oito dias do mAs d ioda e 
no de mil novecentos e noventa a dois. Eu )4- Arria Da 

lena oelho Garbosa iAc. Ju'iiciAr-ia o datilografei e E 
_Agostinho Ibian,tno da Silve, Chefe dê Secretariei 

conferi e subscreva. - - 

- FAZ SABER e todos os que o presente EDITAL com o pra - 

zo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 

neste Juizo corre seus tráindtas um processa em que A seu 
cada: MAGOA CARVALHO DE DJIPflZ, enepaense, solteira ,Eca 
nomista Doméstica, filha do José Alvas do Queiroz e do 
Margarida Carvalho de Queiroz, como incurso no art. 121, 

§ 62, c/c o art. 70, do Código °cnol. E, como tenha o OFI 
cial da Justiçp deste Juízo certificado r,Ao a haver cri 
centrado reato Comarca, nAo sendo possível citá-la passa 
almante, cita-a pelo presente o comoorecer nsdte Juízo, 
no Edifício do Forem desta Comarca, sito ci Av. P13 nP 
1737,no dia 15.03. 92, As 10:05 horas, a fia de miar inter 
1ogada, promover sua defesa e- sor notificada doe ultoriri 
nas-termos do processo, a que jevorA comparecer, sob pe 
na de ccvrzlja-. Para conhecimento do todos A passado . rc 
sente Edital, cuja 22 via ficarA 4i.ada rir lugar da coa 
turma.  Dado e passado rsto cidade ccci cito dias más 
de maio da mil novecentos e -rovenp e doiui. Eu ria  
D9rlere Coelho GarbosA, TA.Jud. o\c1atlogrefoi e Eu, 
Jcr,,.,Agostinho Ibiapino de Silta,Dfa i Socretorio, 

conferi e '3ub50rev0. - 

'EDITAL DE CIT&,IC, 'COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA ANAl 
XC: - 

A DOUTORA- SUELI PEREIRA P151, MM. JUÍZA DE DIREITO 3k 
52 VARA CRIMINAL DA COMARCA D'E M'CAPL, NA FORMA DA DEI, 
ETC... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de 15 dias virem, ou dela tiverem conhecimento, que nes-
te Juízo corre seus trâmites um processo em que A acusa-
do JO0 GONÇÂLITES CORDEIRO, brasileiro, solteiro, pin-
tor, filho de Tiago Valente Cord'eiro e de Orlandina Gon-
çalves Cordeiro, como incurso no artigo 155 10  do CAdi-
go Penal Brasileiro, E, como tenha o Oficial de $ztiça 
deste Juízo certificado nEo o haver encontrado nesta Co-
marca, não sendo possível citá-lo pessoalmonte, cita-o 
pelo presente a comparecer neste Juízo, no Edifício do 
F-orum desta Comarca, sito A Av. Fab, 1737, no dia 14/ 
06/92, A5 09:45 -horas, a fim de ser interrogado, promo-
ver sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do 
processo, a que deverá comparecer sob pena de revelia. 
Para conhecimento de todos A passado o presente Edital, 

- cuja 2' via ficará afixada no - lugar de costume. Dado e 
,passado nesta cidade aos oito dias do mAs da maio do ano 
de mil npveoentos•e noventa e dois. Eu-94f  Maria das 
Graças Amaral da Costa, Aux., Jud.. o dAtilografei e Eu 
Agostinho Ibiapini da Silva, Chefe de Secretaria, conter 
e subscrevo, - 

FAZ SABER a todos os qúe o presente EDITAL com o prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que riem-
te Juízo corre seus trAmites um processo em que A acusa-

cio INIEL IM£& DA CORTA, vulgo "DAN", brasileiro, :iol-
teiro, pedreiro, filho de Julieta Lopes da Costa, cromo 
incurso no artigo 129 (CLPUT) to Código Penal Brasileiro, 
E, como tenha o Oficial is Justiça deste Juízo certifica  
do nEo o haver encontrado nesta Comarca, nEo sendo possj 
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a compara, 
aer neste Juízo, no Edifício doForum desta Comarca, eito 
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a Av. Fab, n5  1737,  no dia 16/06/92, As 10:15 horas, a 
fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser notifj 
cado dos ulteriores termos do processo, a que deverá coa 
parecer sob pena de revelia. Para Conhecimento de todos 
e passado o presente Edita]j cuja 2' via ficazA afixada  
no lugar de  costume.  Dado passado nesta cidade aos oi-
to dias do mós de maio do 4no de mil novecentos e noven-
ta e dois. EuPMe-re Mari da 0aças Amaral da Costa,- 
Aum, Jud,  o dmtilogxafei e . 4t/Agostinho  Ibiapino  
Ia  Silva, Chefe de Secretaría, orfeFi.  e subscrevo, 

SUEEIPEREIRA P151 
Juíza de Direito 

EDITAL DE CITAÇXO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA ABA 
XO:, 

A DOUTORA SUEM PEREIRA PIEI, MM. JUÍZA DE DIREITO DA 
55 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ, NA FORMA DA LEI, - 

ETC.., - 

FAZ SABER a todos os que o -resonte EDITAL com o prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que nes-
te juízo corro seus trAmite a um processo em que A acusa-
da PAULINA DE SOUZA RODRIGUES, brasileira, solteira, do-
mAatica, filha de José Rodrigues e Maria de Nazaré de 50* 
za Rodrigues, coma incursa no artigo 129, § 19 , itens 1 
e II do Código Penal Brasileiro. E como tenha o Oficial - 

de Justiça deste Juízo não o haver encontrado nesta Co-. 
marca, não sendo possível citá-la peasoalmente, cita-a 

- 

pelo presente a comparecer a este Juízo no Edifício do - 

Formes desta Comarca, sito a Av. Fab. 1737,  no dia 16/06/ 
92, A5 09:15 horas, 5 fim de ser interrogada, promover 
erra defesa e ser notificada dos ulteriores termos do Pro 
cesso, a que deverá comparecer sob pena de revelia. Para 
conhecimento de todos A passado o presente Edital, cuja 
2' via ficará afixada no lugar de costume. Dado e passa-
do nesta cidade aos oito dias do aAm de maio de ano d'e 
mil novecentos e noventa e dois. EuMaria dfaaça 
Amara! da Costa, Aux. Jud. o datilografei e Eu 
Agostinho Ibiapino da Silva, Chefe de Secretaria, confe.a 
ri e subscrevo, 

FAZ SABER a todos, os que o presente EDITAL com o prazt 
de 15 'dias virem, ou dele tiverem conhecimento, qmíe nem-
,e-Juízo corre seus trâmites um processo em que A acusa-

do ,OCENE MARQUES, brasileiro, solteiro, garimpeiro, fi-
lho de Pedro D'Vila e de Francisca Josefa Marques, como 
incurso no artigo 129, § 19 1  itens I e II do CPB. E, co-
mc tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certificado nEc 
o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possível ci-
tá-lo pcesoalaente, cita-os pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no Edifício do Forem desta Comarca, sito a 
IV. Fab, n5  1737,  no dia 16/06/92, A5 08:45  horas, a fim 
da mar- notificado dos ulteriores termos do processo, a 
que deverA co,pArecer sob poisa ria revelia. Para conheci-
mento ris todos A passado o presente Edital, cuja 2' via 

. ficará afixada no lugar de costpe. Dado e passado nesta 
cidade aos oito dias do mAs de r4aio do ano de mil nove-, 
centos e noventã e dois. Eu J,iL44 Maria das- gpaças Ama- 
ral da Costa,  Aux.  Jud. o datil4-afei e Eu

- 

Agostinho Ibiapino da Silva, Chee decretaria, confe-
ri e subscrevo. 

EDITAL DE CITAÇFO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA TONEl  AMI 
XO: 

A DOUT'QRA SUEM PEREIRA PIEI, MM. JUÍZA DE DIREITO DA 

5' VARA ORELREAL DA COZA Cl DE MACAPÁ, NA FORMA DA DEI, 

- - 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiveres conhecimento, que nas 

- te Juízo corra seus trâmites íAm processo em que A acusa 
do IEONILDC NENÁNCIO CORDEIRO, brasileiro, estado civil 
e profissão ighorados, - filho de lesA VenAnoio Sobrinho 
e Marta Alvos Cordeiro, como incurso no Art. 171 § 2' ri' 
VI do Código Penal Brasileiro. E, como tenha o Oficial 
de Justiça deste Juízo certificado não o haver encontra 
do nesta Comarca, não sendo possível citá-lo pessoalmen 
te, cita-o pelo presente a comparecer neste Juízo, no 
Edifício do Foi-um desta Comarca, sito a Av. Fab, 1737, 

no dia 16/06/92, A8 8:15 horas, a fim de ser interroga-
do, promover sua defesa e ser notificado' doe ulteriores - 

termos de processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos A passado o pre- 

sente Edital, cuja 2' via ficará afixada no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade, aos oito dias do 
mós de maio do ano de mil novecentos e noventa e dois  

Eu e4o.4) Maria das OrBças Amaral da Costa, Aux. -Jud.  - 
o datilog-aí'ei e Eu  Y/,.  -/Agostinho  Ibiapino da Silva, 
Chefe de Secretaria' conferi e srzbacreo, 

FAZ SABER a todos os que o presente ,EDITAL 005 O -pra-
zo' de 15 dias virem, -ou dele tiverem oonheciaeNto, que 
neste Juízo corre seus trâmites mas processo em que A 
acusado DOMINGOS DERDES, brasileiro, solteiro, vigilan-
te, filho de Raimundo Mandes e Josefa Medes, como um-
ourso no Art. 19 do Decreto-Lei e0  3.688/41-'E,  como  te-
nha 

 
o Oficial de Justiça deste Juízo certificado nEo o 

havei- encontrado nesta Comarca, nEo, sendo possível citA. 
lo pessoaDnente, citA-o pelo presente a comparecer  nes-
te  Juízo, no Edifício do PAi-um desta Comarca, sito a Av, 
Fab,n' 1737,  no dia 16/06/92 As 12:15 horas, 'a fim de 
ser interrogado, promover sus ddfesa a ser notificado 
doa ulteriores termos da processo, a que deverá compare- 
cer sob pena de revelia. Para conhecinento de todos A 
passado o presente Edital, cuja 2' via ficará afixada no 
lugar de costume. Dado e passado nesta cidade aos oito 
dias do'as de saio do ano de ' novecentos e noventa e 
dois, Eu Maria da ( Amsaral da Costa, Auz. 
Jud. o datilog afei e Eu, e,.-':'- - inho Ibiapino da Sjj, 
se, Chefe de Secretaria, oonf e' -cravo. - 

RREI-  PIEI 
Juíza de Direito 



FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o P1a 
zo de 30 dias virem, ou dele conhecimento tiverem, que 

nesta Juízo corro seus trBrrd.tea um processo em que e esj 

do: FAmICIO SANTA ANA AU.EIDA, brasileiro, solteiro, 
téc. em refrigeraçAo, filho da Fabiano Almeida a de Eu 
nice Santa Ana Almeida, como incurso no urt. 155, § 19 

e 49,  IV, do Código Penal Brasileiro. E, como tenha o 
Oficial Be Justiça deste Juízo certificado nAo o haver 

encontrado nesta Comarca, nAô sendo possível citá-lo  Ma 
soalrrrente, cita-o pelo presente a comparecer neste Jui 

zo, no Edifício do Forum desta Comarca, sito A Av. FAB, 

1737, no dia 19.06.92, As 11:15 horas, a fim de ser in 
terrogado, promover- sua defesa e ser notificado dos ul-

teriores termos do processo, a que deverá comparecer 

sob pene de revelia. Para conhecimento de todos A passa 
do o presente Edital, cuja 29 via fïearA afixada no lu 

gar. de costume. Dado e passado ne4a cidade, aos  oito 

dias .o  nós  de saio de mil -novacer4os e noventa e dois. 

Eu Maria paPlene Coelho Barbos, T Jud. o datilo 

grefei e EuJ%/A9OstinhO Ibiapino' de illva, Chefe de 

Secrtarie, conferi a subs 

SU. PEREIRA PINI 
Juiza da Direito 

°E4A P101 
Juiza de Direito 

13-05-92 DIÁRIO OFICIAL Pg. 22 

  

  

3 

EDITAL DE CITAÇAO, cc». O PRAZO DE 30 DIAS, NA  FORMA 
BAIXO: 

A OWT06A SUELI PEREIRA PINI, MM.JUíZA DE DIREITO DA 
54 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ, NA FORMA DA LEI, 
ETC.. 
- FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL coa o pra 

zo de 30 dias virem, ou dele cr*ecimanto tiverem, que 

neste Juízo corre seus trmites um processo em que 
seda* MANOEL JOÃO PEREIRA DE SOUZA, Grasileiro, soltei 

ro, sem profissAo definida, filho da Antonio Moraes de' 

Souza e de Rita Pereira de Souza, como incurso nas art. 
213,214, c/c 225, incisos 1 e 29, do Código Penal Brasj 

leiro. E, como tenha o Oficial da Justiça deste Juízo 
certificado não o haver encontrado resta Comarca, não 

sendo possível citá-lo pessoalmente, cite-o peio preserr 

te a comparecer neste Juízo, no Edifício do Forum desta 

Comarca, sito A Av. FAB, 1737, no dia 19.05.92, às 11: 
45 horas, a fim da ser interrogado, promover sua defesa 
e ser notificado dos ulteriores termos do processo, a 

que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para cunhe 
cimento da todos é passado o prescrita Edital, cue 2 

via ficará afixada no lugar de costumo. Dado e pescado 
nesta cidade, aos oito dias rio ,Bs de moio do mil nove 

centos e noventa e dois. Eu,- -  t.tria Darlere Coelho 

Barbosa, Tc.Judiciria, o datilografei o'Eu, 
Agostinho Ibiapino da Silva, Chefe de Secretaria, confe 
ri e subscreve. 

EDITAL DE DITAÇO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA 
ABAIXO: 

A DWTA SUELÍ PEREIRA PINI, r. JJZA DE DIREITO 

DA - 58 VARÁ CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPA, NA FORMA DA 
LEI, ETC... 

FAZ SABER a todas os que o presente EDITAL com o pra 
zo de 15 dias virem, ou dela tiverem conhecimento, que 
neste. Juízo corra seus trAmitem um processo em que 
seda MARIA WCIDALVA PAULA BARBOSA, bresileire,solteire, 
doméstica, filha de Clóvis Melo e de Maria Rosa de Pau-
la Barbosa, como incursa no et't. 13f,  do Código Penal. 
E, como tenha o Oficial. de Justiça deste Juízo certif 

cada não e haver encontrado nesta Comarca, nAo sendo 
possível citá-la pessoalmente, cita-a pelo presete a 
comparecer nste Juízo, no Edifício do Forem desta Co-
marca, sito A Av. FAB, 1737, no dia 19.06.92, As 0819 
horas, a fim de ser' interrogada, promover sua dfese e 

ser notificada dos ulteriores termos do processo, m que 
devera comparecer, sou pena de revelia. Para canhecinen 
to de todos A passado o presente Edital, cuja 29 via fi 
cará afixada no lugar de -costuda. Dedo o passado neste 
cidade, aos oito dias do mAs d seio do ano ria mil nove 
centos e noventa e dois.-  Eu, .LL Maria Oarlene Coelho 

Barbosa, TAc. JudiciArie, o datilografei e Eu,.rjE-i Agos 
tinha Ibiapino da Silve, Chefe de Secretaria, conferi e 
subscrevo. 

SUELI PEREIRA P101 
Juíza de Direito 

EDITAL DE CITAÇÂD, COM O PRAZD'DE 15 DIAS, NA FORW 
ABAIXO: 

A DCJJTCRA SUELI PEREIRA PINI, .t. JJÍZA DE DIREITO 
DA SÓ  VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ, NA FORMA DA 
LEI, ETC... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o ris 
zo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trAmites um processo em que A 

-r1o: 

 
ÁUNDEU DO SCECR0 FERREIRA MONTEIRO, bresilei 

Xc, .*oltejro, braçal, filha de José HorAcio Manteirb e 
- 

de Antonia Irenilde Ferreire, cas- incurso nr.. art. 155, 

§ 12 e 29 do Código Penal Brasileiro. E, como tenha o 
Oficial de Justiça deste Juízo certificado nAo o haver 
encontrado nesta Comarca, seis poder citá-lo pessoalireri 
te, cite-o pelo presente a comparecer 'neste Juízo, no 
Edifício do Forum deste Comarca' sito A Av. FAB,  1737 
no dia  19.C.92, As 09:15 horas, fim de ser interro 
gado, promover sua defesa e ser notificado dos ulterio 
res termos do processo, a que deverá comparecer,sob  pe 
na de revelia. Para conhecimento de todos A passado- o 

presente Edital, -cuja 24 via ficará afixada no lugar 

de costume. Dado e passado nesta cidade, aos oito dias 

i

do de maio  de mil novecentos  e noventa e dois. Eu, 
Maria Darlene Cho Barbosa, TAc.JudiciAria, o 

Esdarafei e Eu,j.LJ Agostinho Ibiapino da Silve,Che 
fe de Secretaria, conferi e subscrevo. 

- 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o 
-prazo' de 15 dias viram, ou dele tiverem conhecimento 

que neste Juízo corre seus trAmites um processo em que 
A acusado: WALDEZFERREIRA'DA SILVA, vulgo "BICEuJGA" 
brasilairo, solteiro, pintor, filho de Valdete Marques 
da - Silve e-de Zuleide Ararde de Silve, como incurso n 
art. 155, -42, inciso-III, do Código Penal Brasileiro. 
E, como tenha o Oficial de Justiça deste Ju{zo certifi 
cada não o haver encontrado reste Comarca,riJ sendo 
sível citA-10 pessoalmente, cita-o pelo presente a cosi 
parecer reste Juízo,-  no Edifítio do Forum deste Comer 
ca, sito A Av. FAB, 1737 no dia 19.05.92, A5 10:15 ho 
ras, a fim de ser interrogado, promover sue defesa e 
ser notificado dos ulteriores termos do procosso,a que 
deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conheci 
manto' de todos A passado o presente Edital,-cuja 25via 
ficarA- afixada no lugar da costume. Dedo e passado res 
ta cidade, aos dito dias de mês d- iodo ano da mil 
novecentos e noventa e dois. E -ria Darlana ,Co. 
lho Barbosa, TAc.JudiciAria, o dat1lra,ei e Eu, 
Agostinho Ibiapino da Silve, Chefe •e Sec'etaria, cori 
feri e subscrevo. 

SIJELI PEREIRA P101 
0 Juíza de Direita 

EDITAL DE CITAÇ.D, COM O PRAZO DE 16 DIAS,NA FORMA 
ABAIXO: - 

- A DWTORA SUELÍ PEREIRA P101, P. JUÍZA DE DIREITO' 
DA 59  VASA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ, NA FORMA DA 
LEI, ETC...  

FAZ CABER a todos os que o presente EDITAL com o pra 
zo rio lo dias virem, ou dela conhecimento tiveres, que 
neste Juízo corre seus trAmitos um processo em que A - 

acusado: JOSE MARIA '006 SANTOS M[PAI3, brasileiro, sol 
teiro, braçal, filho de Manoel JosA de Marsia a de Rei 
mundo dom Santos Marais, como incurso rios artigos- 129, 
aput 153, § rnico, item 1, 208, § único do Código Pe 
nal Brasileiro. E, como tenha o Oficial da Justiça das 
te Juízo certificado nEo o haver encontrado nesta Coser 
ca, não sondo passÍvel citá-lo pessoalmente, cite-o - pc 

- 
lo presente e comparecer nesta Juízo, no Edifício do FE) 
rum desta Comarca, sito A Av. FA9, 1737, no dia 19.06. 
92, A5 12:15 horas, a fim da ser interrogado,  promover 
sua defesa e ser notificado dos ulterior-es termos d - 

processa, o que devera comparecer, sob pena do revelia. 
Para conhecimento de todos A passado õ prósente Edital, 
cuja 2È via ficará afixada no lugar de costume. Dedo e 
passado neste cidade, aos oito dias do/jmAa de maio de 
mil novecentos e noventa e dois. Eu? ria oarlenip 
Coalha Barbosa, TAc.JudiciAria, o datilografei e Eu,A-
Agostinho Ibiapino da Silve, Chefe 310 Secretaria, Chefe 
d&Secrctaria, -conferi e subscrevo. - 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o pra - 

zo de 15 dias virem, ou dele conhecimento tiverem, que 
reste Juizo corre seus trâmites um processe em que A meu 
seda: PAULO PANTWA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, - 
pedreiro, filho de Bertoldo Modesto da Conceição e. de 
Maria do Rosário da Conceição, incurso 'no art. 155 do - - 

Código renal Brasileiro.' E, como tenha o Oficial de Jus - 

tiça deste jufzo certificado nEo. o haver encontrado nas 
ta Comarca, não sendo possível citá-lo pessoalmente, ci 
te-o pelo presente e, comparecer neste Juízo, no Edifí-
cio do Forum desta Comarca, sito A Av. FAS, 1737,no dia 
.9.06.92, As 10:45 horas, a fim de. ser interrogado, pro 
mover sue defesa e ser notificado dos ulteriores termos 
do proçesso, a 'que deverá comparecer, sob omne do reve 
lia. Para conhecimento de todos A passado o presente E-
dital, cuja 29 via ficará efixad4no lugar de - costuma. 
Dado e passado neste cidade, aos oito dias do rrs de 
saio de mil novecentasa noventa n dois. Eu,#-   Maria 
Oarle Coelho Barbosa, tAc, JudiciAria, o datilografei, 
e Eu,7ij Agostinho Ibiapino da 3i\ve 

AC
refe  de Secreta  

ria, conferi e subscrevo. - 

EDITAL DE CITAÇÃO, DOM O PRAZO DE 15 DIAS, NA POv\ 
ia-uxD: - 

- JCIJTCS-1A GUELI PEREIRA- PINI, 10,4. JUIZA DE DII1EITO-Y - 

52 VãrJ-;.A  CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ, NA FORMA DA 'LEI, 
ETC... 

FAZ SABER a tôdos os que o presente EDITAL com o pra 
zo de 15 dias virem ou dele tiverem conhecimento,; que 
reste Juízo corre seus trAnrites um :rrocesso em que Aacu 
sarib: FRANCISCO ADAILTON GOMIS, brasileiro, casado,agri 
cultoz, filho de D&niogos Gomas da Rocha e de Crisarite 
ria- incurso no art. 180, § 19, cio Código Parei Brmsilei 
ro. E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo cer 
tificario no o haver encontrado nesta Comarca,, nAo san 
do possível ci.tA-io pessoalmente, cita-o pela presente 
a comparecer reste Juízo, sito A Av. FAB, 1737, no dia 
28.05.92,. As 11:45 horas, a fim de ser interrogado, pro 

- mover -sus defesa e ser notificado dos ulteriores termos 
do processo, a que cevará com-parecer, sob pene de reve 
lia. Para conhecimento de tooóc A passado o presente E 
dital, cuja 22 via ficará afixe-á. nó lugar de costuma 

Dado 'e passado resta cidade, a. ..it'o 'dias da 8s de - 

maio de mil novecentos e novnt. - Cois. Eu, .Ø4' Maria 

Oarler elho Barba-.a, Téc.  Ju.c A . o -datilografei' 
e - Eu  l- - Aostinho Ibapino da Sil , Chefe se Sacre- 
teria, conferi a subscrevo, - 

- iE1REIA P101 
-

- Juíza de Direítrr- 

DXL Ia CfliçiO, COM O PR.ZO 13 15 MU, EL YOJt  MU 
xot 

Á DOUTORA SUELI PEREIRA P111, MM. JIJÍZL DE DIREITO  DA 
5' VLBL CRIMINAL Dá COMARCA DE N&CAPL, NA FORMA 1* lEIa  

FAZ SABER a todos os que o presente EDI'YiL com o pra-
zo de 15 dias virem, ou dele tiveres conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites ias processo em que A 
acuo JOS9 PIRES B3B2ES, brasileiro, solteiro, sem pra  
fi.eo definida, filho de José Pinheiro Borges e de Rai-

a de Jesus Pinheiro 'Borgas, como incurso no Art. 62, 
do Decreto-Lei a0  3.'68/4l. E, como tenha o Oficial de 
Justiça deste Juízo certificado haver encontrado 
nesta Comarca, não meado possível citá-lo pessoalmente, 
oita-o pelo presente a comparece acate Juízo, no Edifí-
cio do Forum desta Comarca, eito a Av. Fab, a9  1737,  no 
dia 17/06/92 As 12:15 horas, a fim de ser interrogado, 
promover moa defesa e ser notificado dos ulteriores ter-
mo do processo, a que deverá comparecer, sob pena da  re 
veli.a.. Para conhecimento de todos A passado o presente 
Idital, cuja 2' via ficará afixada no lugar de costume. 
Dedo e passado nesta cidade, aos oito dias do niAe de 
saio do ano da mil novecentos e noventa e dois. 
leria das Graça,a Amaral  da Costa, iria. Jud. o datilogra.. 
fei e Ert$igoetinho Ibiapino da Silva, Chefe de Se- 
cretaria, conferi e subscrevo. - 

'AZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de 15 dias vireis,ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre meus trâmites um processo em que A acusado 
]PAULO OLIVEIRA GO1'S, -brasileiro, solteiro, pedreiro, f 
lho de Pedro Gomes da Silva e Paula Oliveira Comes, como 
incurso no Art. 129 do CAdigo Penal. E, como tenha o OU 
eial de Justiça deste Juízo certificado nEo o haver en-
contrado nesta Comarca, não sendo possível citá-lo pes-
soalmente, - cita-o pelo presente a comparecer neste Juí.. 
io, no Edifício do Forum desta Comarca, sito a Av. Fab, 
1737, no dia 17/06/92, A8 12445 horas, a fim de ser in-
terrgado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte 
riores termos do processo, a que deverá comparecer sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos £ passado o 
presente Edital, cuja 20 vi- 'icarA afixada no lugar de 
costume. Dado e passado nem -  idade aos oito dias  do 
As de maio de mil noveoent.a ; noventa e ,dois. Eu 

Maria daa/Jças Amaral da C.st', ux. Jud, o datilogra.. 
fej e Eu}..%J Agostinho Ibiapino .- Silva, Chefe de Se-
cretaria, conferi e subscrevo. 

SUELI PEREIRA P111 
juíza de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FIRMA 
ABAIXO:  

A DOUTORA SUELI -PEREIRA PINI, MM. - JUÍZA DE DIREITO CA,  - 
59 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ, NA FORMA DA LEI, 

FAZ SABER a todos os que o presente EDItAL com o pra 
zo de 15 dias viram, ou dele tiverem conhecimento, que 
nesta Juízo corre seus trâmites um processo em que A meu 
seda ABEL FARIAS MACHADO, brasileiro, solteiro, desocu-

pado, filho de MARIA FARIAS DOS SANTOS MACHADO, como in 
curso nos artigos 214 c/c 224, alínea "a"- e "c" do CAdi 
go Penal Brasileiro. E, coma tenha o Oficial de Justiça 
deste Juízo certificado não o haver encontrado nesta Co 
'rrrcá, nEo sendo poáaível citA-lo pessoalrrente,cita-o 
pelo presente a comparecer neste Juízo, no Edifício do 
Forum desta Comarca, sito A Av. FAB, 1737, no dia 17.05 
.92,-A2 10:45 horas, a fim de ser interrogado, promover- 
sua defesa e ser notificado dos ultèriores termos do 

processo a' que.,deverá comparecer, sob pare de revelia  

Para conhecimento da todos A passado o presente Edital, 
cuja 2' via ficar-á afixada no lugar de costume. Dado e 
passado reate cidade, aos oito dias d91  riAs do saie - de 

mil novecentos e noventa e dois. Eur. Varia - Darlene 
Coalho Barbosa, Téc. Jud. o datilografei e Eu,'- 
Agostinho Ibiapino Ibia'pino da Silve, Chefe de Secretaria, confe 
ri e subscrevo, 

FAZ SABER e todos os que o, presente EDITAL com o pra 
zo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Ju{zo'corre seus trâmites um processo em que A a 

cusado: PAULO CEZAR GOMIS- DE AZEVEDO, brasileiro, sol - 
teiro, pedreiro, filho de Tompsont Santane Omito e Ozana 

Gomas- da Azevedo, corno incurso no art. 155 c/c 29, do 
Código Penal Brasileiro. E, como tendo o Oficial da Jus 
tica deste Juízo certificado .tão o haver , encontrado nas 

ta Comarca, não sendo possível citA,.lo pessoalmente; ci 
ta--O pelo presente - a comparecer rat.e Juízo no Edifício 
do Forum desta Comarca, sito' A Av. Fab, 1737, no dia 

17.06.92, As 11:45 horas, a fim de ser interrogado, pro 
mover sua defesa e ser notificado- dos ulteriores termos 

- do procegsO, a que deverA comparecer, sob poro de reve 

lia. - Para conhecimento de todos' A -asado o presente E 
ditei, cuja 22 Via ficarA afixada no lugar de costume-. - 

- Dado e passado nesta cidade,, aos ito dias do de 

seio de'.mil novecentos e noventa d' m. Maria 

Dar ,le Coelho Barbosa, Téc. Jud. o .ti1ografei.e Eu, 
gostinho Ibiapino da Silve C, 1e - de Secretaria, 

conferi a subscrevo. - 

Si-',I ÇER 'A PINI 
- .Juíza de Direito 

FAZ SABER e todos os que o p1sente EDITAL cosi o pra 
zo de 15 dias virem, ou dele tiveram conhecimento, que 
neste Juízo corre seus tr&nitas um processo era que é acu  

mede: VITALINA MACEDO PINHEIRO, brasileira, solteire,do 
rAstica, filha de Vital Taveres Pinheiro e de EstafAnie 
de Souza MacAdo, como incursa no art. 155, § 49, inciso 
I, do .Código Penal Brasileiro E, coras -tenha o Oficial 
de Justiça deste Juízo certificado nA0 e haver encon 

tredo nesta Comarca, nAo sendo possível citá-19 pessoal 
mente, cita-a pelo presente e comparecer neste Juízo, no 
Edífício do Forum desta Comeras,. sito A Av. FAB, 1737, 
no dia 19.06.92, As 08:45 horaA, a fim de ser interjoga 
da, promoverisua defesa emer notificada dos ulteriores 
termos do processo, e que deverá comparecer, sob pene 
de revelia.- Pare conhecimento de todos A passado o ore 
sente Edital, cuja 29 via ficarA-ei zda no lugar da 
costuma. Dado e passado nesta cida. e, aos oito dias 
mis de maio de mil novecentos e no - e dois.E 

Maria Darlene ,C,e1ho ~base, TAc. di. ria, o detilo 

grafei-  e Eu,, Agostinho Ibiapino da - i ve, Chefe' de 

Secretarie, conferi e mubsc 



MC Car2e
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Santos, Aux. Jud. 
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SUELI PEREIA PINI 

ZDItflJ DE CITA10, CCÉ  O PRAZO DE 15 DIAS, NA 

POLÀ ÂBAIXO 

,  DOUTORA SUEM PEREIRA PINI, MM.  JUIZA 

DE REITO DA 5$ V. CRIMINAL DE  MACAPÁ, NA POR 

MÁ DA LEI, ETC... 

FAZ SABER a todos os que o'pE'esente I-
ÂL com o prazo de 15 dias vi1em, ou dele tive. 

,eni conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites um processo em que é acusado: J07..0 A-

LUfZI0 NUNES CA$TELO,brasileiro, solteiro, mo-
torista, filho de Raimundo Dias Castelo e de 
Alice Nunes Castelo, como incurso no Art. 129, 
§32 e 62 do C.P.B. E, como tenha o Oficial de 
Justiça deste Juízo certificado não o haver e 
cõntrado nesta Comarca, no sendo possível ci-
tá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a co 
parecer neste Juízo, no Edifício do Poriim deA 
ta Comarca, sito à Av. Fab, 1737, no dia 17.06. 
92, &s 11:45 horas, a fim de ser interrogado, 
promover sua defesa e ser notificado dos uJt 
riores termos do processo, a que deverá compa-
recer, sob pena de revelia. Para conhecimento 
de todos i passado o presente Edital, cuja 2 
via ficara afixada no lugar de costume, dado e 
passado nesta cidade, aos oito dias do mês de 
maio,&9 mil novecentos • noventa e dois. Eu, 

Juíza de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA 
ABAIXO: 

A DOUTORA SUELI PEREIRA PINI, MM. JUIZA DE DIREITO 
DA 5' VARA CRIMINAL DE MACAPÁ, NA FORMA DA LEI, ETC... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o 
prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que neste Juizo corre seus tramites um processo em que 

acusado: MANL DOS SANTOS LEMOS, Brasileiro, 
Solteiro, Motorista, Filho de Bernardino Ferreira Lemos 
e de Maria Barros doa Santos, como incurso no Art. 121, 

§ 32 do Cdigo Penal Brasileiro. E, como tenha o 
Oficial de Justiça deste Juizo certificado n0 o haver 
encontrado nesta comarca, no sendo possível cita-lo 
pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer neste 
Juízo, no Edifício do Forum desta Comarca, sito à Av. 
Fab, 1737, no dia 17.06.92, as 09:45 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notificado 
dos ulteriores termos do processo, a que devera 
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de 
todos passado o presente Edital, cuja 2' via ficara 
afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta 
cidade, aos oito dias do m 1 de maio de mil novecentos 
e noventa e dois. Eu, Maria Darlene Cóelho 
Barbosa, T&c. Jud. o datilografei e  Eu 4,4_s~ 

1 
 Agostinho 

Ibiapino da Silva, Chefe de Secretaria, conferi e 
subscrevo. 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o 
prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que neste Juizo corre seus tramites um processo em que 
e acusado: FRANCISCO BRAGA DE SOUZA, Brasileiro, 
Solteiro, Comerciante, Filho de João Lopes de Souza e 
de Luci Teixeira Braga de Souza, como incurso no Art. 
129, § 62 do CP. e 62 da LCP, com fundamento no Art. 61 
Parágrafo nico do CP, tudo nos termos do Art. 107, IV 
c/c 109, inciso V e VI-do CP. E, como tenha o Oficial 
de Justiça deste Juizo certificado no o haver 
encontrado nesta comarca, nao sendo possivel cita-lo 
pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer neste 
Juizo, no Edificio do Forum desta Comarca, sito a Av. 
Fab, 1737, no dia 17.06.92, as 08:45 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notificado 
dos ulteriores termos do prsso, a que devera 
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de 
todos e passado o presente Ed ai, cuja 2' via ficara 
afixada no lugar  de costume. Dado e passado nesta 
cidade, aos oito dias do es e maio de mil novecentos 
e noventa e dois. Eu, M

~Eu, 
ia  ar  Coelho 

Barbosa, Tec. Jud. o datilogr fei f...Agostinho 
Ibiapino da Silva, Chefe d Setria, conferi e 
subscrevo. 

EDITAL DE CIT4ÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA 
ABAIXO: 

A DOUTORA SUELI PEREIRA PNI, MM. JUÍZA DE DIREITO 
DA 5' VARA CRIMINAL DE MACAPÁ, NA FORMA DA LEI, ETC... - 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o 
prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que neste Juizo corre seus tramites um processo em que 
e acusado: MARIONALDO SANTA'ANNA BARRIGA, Brasileiro, 
Solteiro, pintor. Filho de Manoel João Dias Barriga e 
de Raimunda Santa14nna barriga, como incurso no Art. 
155, § 19, 42, inciso IV do CPB. E, como tenha o 
Oficial de Justiça deste Juízo certificado nao o haver 
encontrado nesta comarca, não sendo possivel citá-lo 
pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer neste 
Juizo, no Edificio do Forum desta (omarca, sito a Av. 
Fab, 1737, no dia 17.06.92, as 08:15 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notificado 
dos ulteriores termos do processo, a que devera 
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de 
todos e passado o presente Edital, cuja 72  via ficara 
afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta 
cidade, aos oito dias do mp de maio de mil novecentos 
e noventa e dois. Eu, Maria parlen Coelho 
Barbosa, Tec. Jud. o 6atilografei e Eu,s2&gostinho 
Ibiapino da Silva, Chefe de Secretária, conferi 
6Ub8Crevo. 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL'  com 

nIARIO OCIAL 

prazo de 15 dias vire., ou dele tiverem conhecimento, 
que neste Juizo corre seus tramitem um processo em que 
e acusado: FRANCISCO PELEJA DA SILVA, Brasileiro, 
Casado, Motorista, Filho de Jose Nu*ea  da Silva e de 
Satira Peleja da Silva e EDISON LUI2 TAVARES PENHA, 
vulgo "iro", Brasileiro, Motorista, Filho de Luiz 
Gonzaga da Costa e Julieta Tavares Penha. Como incursos 
no Art. 171 do Codigo Penal Brasileiro. E, como tenha o 
Oficial de Justiça deste Juízo certificado no o ha-
ver encontrado nesta comarca, nao sendo possível 
cita-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juizo, no Edificio do Fortim desta Comarca, sito 
Av. Fab, 1737, no dia 17.06.92, as : horas, a fim 
de ser interrogado, promover sua defesa e ser 
notificado dos ulteriores termos do processo, a que 
devera comparecer, sob pena is revelia. Para 
conhecimento de todos e pasdo o presente Edital, cuja 
2' via ficara afixada no Iugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade, aos oito dias do mes/e maio de 
mfl novecentos e noventa e ioi.. Eu, Maria 
Darlene Coelho Barbosa, Tec Ju' o datilografe i e Eu, 
,Agostinho Ibiapino da il i Chefe de Secretaria, 
conferi e subscrevo 

S 1 PENEI' PINI 
Juiza de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃD,CDM PRAZO DE CS DIAS, NA FORMA ABAIXO: 

A DOUTORA SUELI PEREIRA PINI,MM. JUÍZA DE DIOEITOD\ 31  
V.CRIMINAL DA COMARCA DE NACAPÁ, NA FORMA DA LEI, ETC... 

FAZ SABER todos es que o presente EDITAL coa -e pra 

zo de 05 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus tramites um rrocesac eis que áacu 

aCo:EDlELCON FAÇAN-1À PAUiERIM, brasileiro, soltsirc,e 
Ursiro, filho de Doesio Gonçalves Palsioris 5 ia Rosa 
Façanha oalmsrirn,  incurso no art. 16 de Lei riS 6.360/'E, 
E, corno Sendo o Oficial de Justiça de--te Juízo cettifi 

cade no o haver encontrado nesta Cerrerca, não sendo is 

s{vel c1t-1e sscra1rants, cita-o pelo presente a ccsn 
perecer neste Juízo, no Forum de Macap,sitO Av. FAB, 

1737, rio dia 19.08.92, Ís 09:65 horas, a fim oo ser in-
tsrroçsco, ;rosover sua defesa e ser notificado -do: til 

terioraz termos do processo, e que jeverá cnmpa'ecens 
pene da revelia. Para conhecimento se tosca e pado o 

presente E:itsl, cuja 22 via ficará afiiada no lugar de 

costume. Dado a passado reste cidads aos oito dias 

rn&i de meio de mil novecentos o noventa e dois. Eu, 

Sarja Darlene Coelho 3srbo5o o datilografei a Eu, 

tir*io Ibiapino da Silve, jenferIA e ubc:eve. 
» 

EDITAL DE CITAÇO,COM PRAZO DE DO DAS,NA FORMA ABAIXO: 

A DOUTORA SUELI PEREIRA PINI,.JJÍZA DE DIREITO DA 
52 V.C.D»-. COMARCA DE MACAPF,  NA PlENA DA LEI, ETC... 

FAZ SABER a todos os que o sre:ertte EDITAL crrr o ;ra 
zo Da 30 dias virem, ou dele tiverem ccnhec±nlontc, oue 

neste Juízo corre seus tr6rnite5 ua processe e» ue sou 

sã. RONALDJ ROORIGLES BRITO, brasileiro, ca'.l, frerrti: 
ta,filho se Pedro -as Neve: 13rtt0 e-de Eurico Ealbtra 

Rodrigues Brito, core incuros noz. a-tigc". Di- e .1 da 

Lei as Corrtravençeo Penei:-. E, con'o tenha o Df±cjal 
de Ju:tiçc este Juizo certlficoso ro o haver enccntro 
do ne:ts Cortares, rtu senso ssíve ctt-le ::x.men 

te, cita-o Feio pe:onta a cosçarecer recto Juízo, no E 

dif{o io Forum eta Comarca, sito a 0v. FAB, 1707, 
no sia 19/08/92, as 1245 hora:, a fie 53 ser irtertogz 
do, » romovr ..a icfoss e ser notificado de: ulteriore: 
termos do .roce.ssc, 3 que seve": cençare000, :ob :err3 
55 revelia. Para conhacimeisto todo: e ;oz:odc rL 

sente Edital, cuja 22 -via f1oar4 afida no 'usar Da 
co-tuta, Dado a passa:o n,-,-.te cisaue, aos eitO eia: 

se saio de mil ncaucsrttoc a noventa e dois. Eu 
:.aria Declare Coalho 8arbws, o satitErafei e Eu, » 

Agostinho Ibiapino da Silve, confer( e sucravo. 

BUE"PE!REIRA PINI 
Juíza os Direito 

COMARCA DE LARANJAL DO JARI 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 15 DIAS, NA 
FORMA ABAIXO: 

O DOUTOR CESAR AUGUSTO SCAPIN 
MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE LARANJAL 

DO JARI 
NA FORMA DA LEI, ETC... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juizo corre seus 
trânsmites um processo em que é acusado: PEDRO GOMES DA SIL-
VA, vulgo "PEDRAO", brasileiro, solteiro, lavrador, com 32 anos de 
idade, natural de AfuáPa., residente na localidade denominada de Rio 
Cajari, neste município de Laranjal do Jarí-Ap. 

como incurso no art? 129 § 12, 1, do C.P.B. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certificado não o 
haver encontrado nesta Comarca, não sendo possível citá-lo pessoal-
mente, cita-o pelo presente a comparecer neste Juízo, no edifício do fo-
rum desta Comarca, próximo à Câmara Municipal, nesta cidade, no dia 
16.06.1992, às 10:30 horas, a fim de ser interrogado, promover sua defe-
sa e ser notificado dos ulteriores termos do processo, a que deverá com-
parecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o 
presente Edital, cuja 22. via ficará afixada no lugar de Costume. Dado e 
passado nesta cidade, aos quatro dias do mês de maio de hum mil nove-
centos e noventa e dois. 

CESAR AUGUSTO SCAPIN 
juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 15 DIAS,' NA 
FORMA ABAIXO: 

O DOUTOR CESAR AUGUSTO SCAPIN 
MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE LARANJAL 

DO JARI - 

NA FORMA DA LEI, ETC... 

FAZ SABER a todos os que o presentç EDITAL cOm prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juizo corre seus 
.trânsmites um processo em que é acusado: IDEV,AL DIAS TOSCANO, 
brasileiro, solteiromotorista, com vinte e seis anos de idade, natural de 
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Almerim-Pa, residente no Distrito de Beiradinho, Município de Laranjal 
do Jari-Ap., como incurso no art2 121 c/c art. 29 do CPB. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certificado não o 
haver encontrado nesta Comarca, não sendo possível citá-lo pessoal-
mente, cita-o pelo presente a comparecer neste Juízo, no edifício do fo-
rum desta Comarca, próximo à Câmara Municipal, nesta cidade, no dia 
20.05.1992, às 08:00 horas, a fim de ser interrogado, promover sua defe-
sa a ser notificado dos ulteriores termos do processo, a que deverá com-
sarecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o 
vesente Edital, cuja 2. via ficará afixada no lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade, aos trinta de abril de hum mil novecentos e noven-
ta e dois. 

CESAR AUGUSTO SCAPIN 
Juiz de Direito 

EDITAL PARA CITAÇÃO, COM PRAZO DE QUINZE 
(15) DIAS. - 

O DOUTOR CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA 
MM. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRI 
MINAL DA COMARCA DE MACAPÁ, CAPITAL DO E 
TADO DO AMAPÁ, NA FORMA DA LEI, ETC. - 

FAZ SABER a todos os que o presente EDI-
TAL com prazo de quinze (15) dias virem, ,ou 
dele tiverem conhecimento, que neste Juizo 
corre seus transmites um processo em que e 
acusado: SERGIO LIMA DOS SANTOS, vulgo "SER- 
GINHO11 2, brasileiro, solteiro, professor de 
Educação Fisica, filho de Tiago Alvas dos 
Santos e Dulcinea Lima dos Santos, residente 
a Av. Feliciano Coelho, n5  1349, bairro do 
Trem. - 

Como incurso no art. 213, c /c art. 224, a 
linea "a", todos do Codigo Penal Brasileiro-.  

E como tenha o Oficial de Justiça deste 
Juizo certificado não haver encontrado nesta 
Comarca, não sendo possivel cita-lo pessoal-
mente, cita-o pelo presente a comparecer nas 
te Juizo, no edifício do Forum desta Comarca 
sito a Av. Fab, s'/ng nesta cidade, no dia 
01.06.92, as 09:00 horas, a fim de ser inter 
rogado, promover sua defesa a ser notificada 
dos,ulteriores termos do processo, a que de 
vera comparecer, sob pena de revelia. Tara 
conhecimento de todos e passado o presente E 
DITAL, cuja 22  via ficara afixada no lugar 
de costume. Dado e passado nesta cidade, aos 
onze dias do mas de Maio do ano de hum mil 
novecentos e noventa e dois (1992). Eu, ARYA 
DNA BORGES DA SILVA BORGES, Chefe de SecretE 
ria da 12 Vara Criminal, conferi e - subscrE 
vo. 

FAZ SABER A todos os que o presente EDI-
TAL com prazo de noventa (90) dias, virem ou 
dele conhecimento tiverem, que neste Juizo e 
Secretaria que este subscrevo,,se processam' 
uma ação movida pela Justiça Publica contra 
OLAVO BALIEIRO DE PAULA, vulgo "BARATINHA", 
brasileiro, solteiro, carpinteiro, residente 
na Av. CASTELO BRANCO, VILA SÃO LUIZ, casâ 
n2  03, Bairro de Fatima, na cidade de Belem, 
capital do Estado do Para, filho de Olavo de 
Souza Nobre e Lucimar Balieiro de Paula, atu 
almente foragido desta Comarca o qual foi 
condenado por sentença deste Juizo por incur 
sao aos arts. 155, § 12 e 45  incisos 1 e IV, 
e art. 159 c /c 14, inciso II, todos do codi 
go Penal Brasileiro, a pena de 02 (dois) a 
nos de reclusão e multa de Cr$ 4.000,00 pelo 
crime de Furto Qualificado e mais 02 (dois) 
anos pela pratica de crimes em quadrilha ou 
bando, por sentença deste Juizo, prolatada 
em 22.10.91. E, como tenha o Sr. Oficial de 
Justiça certificado não o haver encontrado 
nesta Comarca. INTIMA-O pelo presente, a com 
parecer neste Juizo,- na Secretaria 'da Primei 
rã Vara Criminal a Av. FAB, n2  1737, bairro 
Santa Rita, para tomar conhecimento pessoal 

da sentença no prazo estabelecido, findo o 
qual, passara este julgado. Para conheci- 
mento de todos, expede-se o EDITAL, cuja 
segunda via ficará afixada no átrio do Edi 
ficio do Forum e publicado no Diário Ofi-
cial do Estado. Dado e passado nesta cida 
de de Macapá, capital do Estado do Amapa, 
aos onze dias do mes de maio de hum mil 
novecentos e noventa e dois (1992). Eu, 
J1,35 ARYADNA BORGES DA SILVA BOR 

GES, Chefe de Secretaria da 1' Vara Crimi 
nal, conferi e subscrevo. - 

CONSTAN AUGUSTO TORKRAFIUNA 
= Juiz de Direito = 

CÁMARA NICA 

MOVIMENTO» ESTATíSTICO 

»
MARCO DE 1992 

,
I  - PROCESSOS DEVOLVIDOS PARA REDISTRIBUI 

CIO:
- 

DESEMBARGADOR ESPÉCIE 

IiELLO CASTRO - NADA CONSTA 
MÁRIO GURTYEIT NADA CONSTA 
GILBERTO PINENrEO - NADA CONSTA - 

LUIZ ÇARLOS AGI 005 
LEAt DE MIRA - NADA CONSTA 
MARCOANTONIO NADA CONSTA - 

II - PEDIDOS DE VISTA: - 

DESEMBARGADOR ESPÉCIE NMBRO 

MELLO CASTRO NADA CONSTA 
MÁRIO GURTYEV - NADA CONSTA 
GILBERTO PINHEIRO NADA CONSTA 
LUIZ CARLOS - NADA CONSTA 
LEAL DE MIRA. AC 015 - 

MARCO ANTONIO. AO - - 015 

III - PROCESSOS JULGADOS: 
- 

SÜLT PEREIRA PINI 
Juiza de Direito 

NTIMERO 



i7CIE 
imo— 
HC 
HC' 
HC 
MC 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
AO Lr. 

AO 
AC 
AO 
AO 
AO 
AC 
IV - VOTOS PROFERIDOS: 
DESARG.ADOR ESPÉCIE NINLERO  

MELLO CASTRO NO 008 Vogal 
AC 023 Relator 
ACr 004 Relator 

MÁRIO GURTYEV ACr 002 Relator 
MC 008 Vogal 
REO 007 Relator 
AO 02 Revisor 
ACr 004 Revisor 
ACr 005 I'eltor 

GILBERTO PINHEIRO AOr 001 Relator 
ACr 002 Revisor 
AO 004 Vogal 
AO 022 Relator 
REO 007 Vogal 
HO 014 Relator 
HO 015 Relator 
AO 006 Revisor 
AIC 023 Vogal 
ACr 004 Vogal 
ACr 005 Vogal 

LUIZ CARLOS ACr 001 Revisor 
AOr 002 Vogal 
AO 012 Relator 
AO 022 Revisor 
AO 027 Relator 
REO 007 'Vogal 
NO 014 Vogal 
MC .015 Vogal 
HO 016 Rélator 
AO 1006 Vogal 
AO 010 Relator 
AC r 005 Revisor 

'008 
014 
015 
016 
001 
002 
004 
005 
004 
006 
010 
012 
023 
022 
027 

o 
 

tp 
 e

l 

V - PROCESSOS QUE PERIAITECEM O'ONOLIJSOS: 
ERRARGADOR 1 ESPÉCIE NUMERO DATA 

MELLO CASTRO (ReV) AO 009. 
(Rev) AO 020 

AGI 004 
'RO 006 

MÁBIO'GURTYEV ' AO 035 
GILBERTO PINHEIRO(Rev)'AO 029' 

RSE . 'OÕl 
AO 030 
AGI . 005 

(Rev) AO , 13 
ACr 009 
RDO 002 

LUIZ CARLOS 

 

AO 
Ao 
ACr 
ACr 

 

008 
936 
006 
008 

   

    

LEAL' DE MIRA AO 026 
ACr 007 
AO 033 

003' 
001 
005 
024 
001 
031 . 20.02.92 
008 28.02.92 
003 06.03.92 
002 10.03.92 
028 . 24.03.92 
017 25.03.92 

NIERO 

MARCO ANTONIO AO 
AGI 
REO 
AO 
léJO 
AO 
MC 
ACr 
RSE 

(Rev)'  AO 
NO 

VI - AOÔRLAOS PUBLICADOS 
ESPÉCIE 

13.02.92 
16.03.92 
26.03.92 
26.03.92 

12.03.92 
27.02.92' 
O6.O392 
06. 03. 92 
12.03.92 
12.03.92 
13. 03.92 
25. 03M 

27.'11. 91 
17. 03. 92 
17.03.92 
18.03.92 

1.7.03.92 
20. 03. 92 
24.03.92 

04.11.91 
07.11.91 
07.11.91 
09.12.91 
07.02.92 

MUNICIPALIDADES 

'Fundações Federais 

1 Ii:' I.JV.UIO DA 3A'LDE 
FU'1D1Ç70 1HCIONAL DE 

000TDEMADCHIA RGIONAL 'DO AIÀD 
23 ICIJADA DE PREÇOS 179001/92 

A Comissão de Licitaçao torna piblico que  

000rdenazioria i7edional do Àznapt da  
fará realizar no dia 28.05.92, as 10:00 horas, 

INEDITORIAIS 

Mscap& 13-05-92 

Vogal 
Relator 
Revisor 
Vogal 
Vogal 
Vogal 
Vogal 
Vogal 
Vogal 

Revisor' 
Vogal 
Vogal 
Relator'. 
Vogal 
Relator 
Vogal 

REO 002 
REO' 004 
AO 002 
AO '005 
AC .007 
AO ' 011, 
AO 014 
AO "016 
AO ' '017 
AC 019 
AC 021 . 

Macapá - AP, 29 de abril de, 1992 
(a) JANE DE BRITO - Diretora da Scretaria 

da CâmaraIlntca 

DIÁRIO OFICIAL 

-- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO' 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2001/92-CPL/TJ 
AVISO 

O presidente do Tribunal de Justiça do Esta 
do do Amapa, atraves de sua Comissão Permenente 
de Licitação (CPL/TJAP), torna publico nos ter-
moa do Decreto-Lei n' 2.300/86, para c'onhecimen 
to dos interessados, que fara realizar Licita-
ção, na modalidade de CONCORRENCI4 PUBLICA, que 
tem como objeto, o ARRENDAMENTO DA LANCHONETE 
DO FORtIM DE MACAPÁ.

- 

A referida  Licitação será realizada no dia 
22 de junho do ano em,curso, as 10:00 horas, 
nesta cidade de Macapa-AP, na sala da Comissão,  
1e'Licitaçao do TJAP, sito a Rua Leopoldo Macha 
do, n' 2529, Bairro do Trem. - 

Para melhores esclarecimentos aos interessa 
'dosL  o Edital completo, bem como outras inforE 
'naçoe's julgadas necessarias, poderão ser obti-
das junto a Comissão Permanente de Licitação, 
k'O endereço acima, no horário das 07:30 as 
13:30 horas. 

- 

MaCap 

GILBERT 

LEI a2 073/91 . PMO 
Em, 04.11.91 

Que autoriza a Prefeitura de Oiapoque a receber a doação com en, 
cargos das terras do Patrimônio Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OIAPOQUE: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Oiapoque aprovou e eu san-

ciono a seguinte Lei: 
Art. 19 - Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Oiapoque a rece-

ber do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, com 
encargos, as terras do patrimônio da Prefeitura de Oiapoque no termo da Lei 
Federal n9 6.431 de 11.07.77 e do Decreto n2 80.5 1 1 de 07.10.77. 

Art. 22 - O Patrimônio mencionado terá o seguinte perímetro: partin-
do do marco' M-0003, definido, pelas coordenadas geográficas latitude de 09 
2542.5 Norte, longitude de 51, 43 59.1 Oeste, e coordenadas de quadrículas 
ou planas UTM, norte: 10423112/196m, Este: 419519436m, situada na mar-
gem direita da BR-156 - Oiapoque/Macapá, deste com azimute 219 41 58 e 
distância 1512.19m. chegasse a estaca! M0008 deste segue pela margem direita 
do Igarapé Molongó acumulado neste trecho uma distância de 1496.53m che-
ga à estaca, T-038, deste segue pela margem direita do rio Pantanarri acu-
mulando neste trecho uma distância de 824936m chega-se ao marco 
MA-10001 deste segue pela margem direita do Rio Oiapoque acumulando nes-
te trecho uma distância de 7444.50pi chega-se à estaca M-0tJ06 deste, com 
azimute 17602 II e distância de 2063.18in, chega-se ao marco MA-0007 des-
te com azimute de 176 00 49 e distância de 4759.53m chega-se ao marco 
M-0003, ponto inicial do perímetro aqui descrito. Confrontantes ao Norte: 
Rio Oiapoque. 

on[rontantes ao Este: terras devolutas do Estado, conl'rontantcs ao 
sul: Igarapé Molongó, confrontantes ao Oeste: Rio Paptanarri. Área 
2866.1504. há perímetro: 25525.30m. 

Art. 39 - Fica excluída das terras de Patrimônio da Prefeitura Munici-
pal de Oiapoque, as terras que pertencem ao Ministério da Aeronáutica que 
estiverem dentro do perímetro mentionado no Artigo 29. 

Art. 42  A presente Lei entrará em vigor apartir de sua publicação no 
Diário Oficial do Governo do Estado do Amapá. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE OIAPOQUE, Em 
04 de novembro de 1.991. 

-
. WILTON DE OLIVEIRA CALUF 

Prefeito 

(Republicado por ter saído com incorreções) 

LEI AU1'ORIZAl'IVA n2  074/91 . PMO 
Em 04.11.91 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a PERMUTA DO 
PRÉDIO PUBLICO MUNICIPAL E'DO TERRENO. 'DO. ANTIGO MU-
SEU DO ÍNDIO, com a firma M.L. COSTA, CGC n9 14.533384/0001 - 12 de 
propriedade da Senhora MARIA IOLANDA SOUZA DA COSTA, pela 
construção de um POSTO MEDICO NO BAIRRO CAPIVARAO. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OIAPOQUE: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Oiapoque APROVOU e eu 

SANCIONO a seguinte Lei: 
Art. 12 - Fica o Poder Executivo Municipal AUTORIZADO a reali-

zar a permuta do prédio público Municipal e do terreno do antigo Museu do 
índio, com a firma MLCOSTA, pela construção de um Posto Médico no bair-
ro do Capivarão. 

Art. 29- A construção do Posto Médico, fica sob a inteira' responsabi-
lidade da firma M.I.COSTA, de propriedade da Senhora MARIA IOLANDA 
SOUZA DA COSTA, em área a ser fixada pela PREFEITURA MUNICI-
PAL DE OIAPOQUE, sem ônus algum para o Município de Oiapoque. 

Art. 39  -'A fiscalização da referida permuta fica a carg6 da Câmara 
Municipal de Oiapoque, devendo ser celebrado um TERMO DE COM-
PROMISSO, assinado por ambas as partes e mais duas testemunnas, reco-
nhecidas as assinatura no Cartório do Forum da fomarcmí de Oiapoque, para 
efeito de cumprimento legal. 

Art. 42 - Esta Lei entrará em vigor, na 'data de sua publicação no Diá-
rio Oficial do Estado do Amapá, revogadas as disposições em contrário, 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO OIAPOQUE 
Em. 04 de novembro de 1.991. 

WILTON DE OLIVEIRA CALUF 
Prefeito 

(Republicado por ter saído com iflcorreçóes) 

Pág. 24 

no local situado m. Av.Pelioiano Coelho, 489, 
'Trem, a licitação para a contratação de empre-
sa para fornecimento de ticket alimentação/re-
feição, podendo os interessados ler e obter o 
texto integral etodtts as demais infornaçes 
sobre o objeto di-. licitação, diariamente, no 
pró-citado local, no horário de 08:30 is 11:00 
horas, e das 14:30 às 17:00 horas. 

i'.acap-ip.,13 de maio de 1992 

ccr.:Iosio 2 :3JAE7ETTE DE 1IOITAç7LO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A EMPRESA DE ASSIST7EC1TA TÉCNICA E. EXtEN- 
SIO RURAL' 170 ESTADO DO 'AMAPÁ-EMATER/AP, empre- 
se ';b1iva de direito nrivmao C.G.C. (RF) 
05.979.190/0001-34, com sede no Em M2 dê BR - 
156 nesta cidade de Maca3, comunica a quem 
possa interessar que se encontre ,  em, processo 
de iiouidaçao extrajudicial, com prazo deter- 
minado ate o'dia 30.0R.92 para encerramento 
deste processo. 

9eccrrente disso, convoca O todas as pé-,-. 
soas jur{dicas e/011ficar , que se julgarEm 
suas credores para habilitarem seu 1  crédito 
junto 3 EM ATER//?. 'no prazo de 30 (trinta) 
tias,' contados (Is' puhliceç3o deste, ' sob pena 
dc ren;ncia de tais 6r36i.tos. 

:p4CP3, 06 de maio de» 1992. - 
ITARAR COSTA SIMÕES 

- L,iruidante - 

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN 
COMISSÃO DIRETORA MUNICIPAL PROVISÓRIA DE FERREIRA GOMES 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO;  
O Presidente da Comissão Diretora Provisória de Ferreira Gomes, na 

forma da Lei Eleitoral vigente, convoca os senhores membros da Comissão Di-
retora Provisória Municipal,' para à,Convenção do Partido, à realizar-se no dia 
24 de maio de 1.992, às 9:00 horas, sito à Rua Tiradentes 502, Parreira Comes, 
para a deliberação da seguinte: 

Ordem do Dia: 
a) Votação da proposta de Coligação Partidária para as eleições majo-

ritária e proporcionais,. observados as normas da Lei 8.214/91; 
b) Votàção das chapas de candidatos às eleiçseb Proporcionais; 

e) Votação da denominação do nome da Coligação. 

Ferreira Domes, 12 de maio de 1992. 
SILVANA DOS SANTOS PIRES 

Presidente 

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO - PDC 
SEÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ 

COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE L. DO JARI 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

nicipal do Partido, a realizar-se no dia 24 de maio de, 1992. Na cidade de La-

do Laranjal do Jarí, Estado do Amapá, na forma da Lei Eleitoral vigente, convo-
ca os , senhores, membros do Diretório Municipal e Delegadõs, à ConvençãoMu- 

O Presidente da Comissão Executiva Municipal Provisória, do Município 

ranjal do Jarí, na sua sede Provisória, sito a Ar. Tancredo Neves s/n-°, para a 
deliberação da seguinte: 

Ordem do Dia: 
a) A Convenção terá início às 9:00 horas, e encerramento tão logo ter-

minarem os trabalhos de votação, apuração e proclamação dos resultados; 
b) Votação da proposta de Coligação partidária para as eleições majo- 

ritá rias e proporcionais, observadas as normas da Lei 0 8.214/91; 

C) Votação das Chapas de Candidatos às Eleições Proporcionais; 
d) Votação da denominação da Coligação "Onde o Sol nasce para To-

dos"; 
e) o que ocorrer. 

Laranjal do Jari(Ap), 11 de maio de 1992. 

VALDERY ALENCAR LIMA 
- Presidente 

EX'l'CA'Fo DO ESTA'['UTl DO CENTSO ,ACADEPO CO DE LE'!'dAS -  CAL 
:'l;:Louocus ' 

O Centro Academico de Letras da Fundao'Unieersjdade 

Federal do Arap-UNLFAP, . o orgao de rosresentaço estudar.-
fil dos alunos do Curso de Licencis,/urg Plena era Letras, de-
nomicado CAL -l'UiLOLOCUS, cor, sede e 'foro na Cidade de - Eaca- 

constituído para fins de incentivar a pr000ço social, 

cultural, tcniCo, científica, desportiva, e 'artistica.Os po-

deres adninistratvos do centro 'so tres: Assembleia Geral; 
Conselho Fisce,i e aretorii. Os dirigentes do Centro Acape 

mica, scrJo,escolhidosJt:evs de eleiçe diretas voto se- 

creto! maioria simples de eotantese 90 caso de ser chapa 

/roica, sera aclamado. C Cer.troAcadm'ico de letras l'lLLOLO - 

CUS, integra-se eJ movimento Unio dos' Estudantes de Letras. 

Os casos omissos sero' decididos pea Assembleia Geral. 

Macapá-Al', 07 de 'maio de 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

'O Oficial do Cartârfs Civil de Casamento desta cidade de Macapá, Capital do 
Estado do Amapá, Rep. Fed. do Brasil, 'faz saber que pretendem se casar: SELSO 
DA CUNHA MARTINS com ANA CLAUDIA LOBATO MONTEIRO. 

Ele é filho de José de Souza Martins e de Maria Somes da Cunha. 

lEla é filha de Benedito Miranda Monteiro e de Maria Leucinda Lobato 
Monteiro. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba de casar um com 
o outro, acuse-os na forma da lei. 

Macapá. 23 de abril de 1912. 
RESINA LÚCIA SENA DE AL,MEIDA 

Titular Subs. 

PROCLAMA DE CASAMENTO 
O Oficial do Registro Civil de Serra do Navio, Comarcá de Macapá, Estado 

do Amapá, Repáblica Federativa do Brasil, faz saber que pretendem se casar: 
AMADEU COUTINHO DE MARIA e MARIA DEUZA COSTA MONTEIRO. 

Ele é filhá de Manoel Rodrigues Maria e Zilda Dias Coutinho. 
Ela é filha de Carlos Barros Monteiro  Catarina da Silva Costa. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba de casar um corr 
o outro, acuse-os na forma da lei. 

Serra dq Navio, 25 de abril de 1992. 
MARIA IZABEL ARAÚJO SILVA 
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