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LEIS 

LEI N2 0059 DE 08 DE MARÇO DE 1993 

Dispõe sobre a cessão onerosa 
de imóveis do Estado do Amapá 
para a residência de servidor pú
blico e dá outras providências. 

O Governador do Estado do Amapá 

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

Art. 1 º -A atualização temporária de 
imóveis residenciais de propriedade do Es
tàdo do Amapá será feita a tftulo de cessão 
onerosa mediante expressa autoridade do 
Governador do Estado. 

Art. 22 - Para efeito desta Lei, o Esta
do do Amapá será denominado CEDENTE e 
a pessoa que for utilizar o imóvel CES
SIONÁRIO. 

Art. 3º - Os imóveis residenciais ficam 
classificados em 03 (três) tipos: 

TIPO A - Localizados na área urbana 
do Municfpio de Macapá; 

TIPO B - Localizados nas áreas urba
nas dos demais Municfpios; 

TIPO C - Localizados nas áreas rurais 
dos Municfpios. 

§ 1 º -Ficam estabelecidos os percen
tuais de 20% e 1 0% para os imóveis classifi
cados nos tipos A e B, respectivamente. 

§ 29 - Os Cessionários que ocuparem 
imóveis classificados no Tipo C, estarão 
isentos do pagamento da taxa de ocupação, 
quando no exercfcio de suas funções. 

Art. 42 - Os percentuais a que se refe
re o Artigo· precedente incidem sobre a re
muneração do Cessionário, excluindo . os 

descontos compulsórios, salário famma, ho- localidade, aposentado do Quadro do Esta
ras extras, 132 salário e remuneração decor- do ou quando retornar ao órgão de origem 
rente de férias. que não do Estado do Amapá 

§ 1 º -Quando o Cessionárioc. perten
cer ao Quadro de pessoal do Governo, a ele 
cedido ou que exerça cargo comissionado 
com Onus para o Estado, o desconto será 
feito por consignação em folha de pagamen
to. 

§ 2º - Quando o Cessionário não tiver 
vfnculo funcional com o Estado do Amapá, o 
pagamento deverá ser feito em Agência 
Bancária autorizada, através de DAR - Do
cumento de Arrecadação, cuja segunda via 
será por ele apresentada, mecanicamente 
autenticada, até o décimo dia útil do mês 
seguinte ao vencimento, na Secretaria de 
Estado da Administração, acompanhada do 
respectivo contra-cheque. 

Art. 5º - Para ter direito à utilização de 
que trata a presente Lei, o Cessionário deve 
comprovar não ser proprietário de imóvel 
residencial na zona urbana onde estiver de
sempenhando suas funções. 

Parágrafo Único - A comprovação a 
que se refere o caput deste artigo deverá 
ser feita mediante certidão do Cartório do 
Registro de Imóveis da Comarca de situação 
do imóvel de propriedade do Cedente. 

Art. 6º - Perderá o direito à cessão o 
Ce3sionário que adquirir imóvel residencial 
na área urbana em que desempenha suas 
funções, durante. a vigência do Termo de 
Cessão, devendo devolver o imóvel no pra
zo de 90 (noventa) dias, a contar da data de 
aquisição de imóvel próprio, sob pena de 
ser contra o mesmo aforada a ação cabfvel. 

Art. 7º - O servidor que utilizar imóvel 
de propriedade do Estado do Amapá em 
razão de nomeação para cargo em co
missão, sendo exonerado a pedido ou ex-of
ficio deverá desocupá-lo no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da publicação do res
pectivo ato no Diário Oficial do Estado. 

Parágrafo Único - O previsto no caput 
deste artigo, aplica-se ao servidor de outras 
categorias, quando demitido, desligado ou 
removido, sob qualquer forma, para outra 

Art. 8º - A cessão onerosa de imóvel 
residencial de propriedade do Estado será 
feita mediante Termo de Cessão, a ser ela
borada em Regulamento, e assinada pelo 
Secretário de Estado da Administração re
presentando o Cedente e pelo Cessionário. 

Parágrafo Único - Será aberto na Se
cretaria de Estado da Administração um livro 
próprio destinado a registrar os Termos de 
Cessão, assinados na forma da Lei. 

Art. 9º - O Cessionário não poderá 
subceder, nem transferir, nem alugar o imó
vel cedido. 

Art. 1 O - São obrigações do Oas
sionário: 

I - Pagar pontualmente a taxa de 
cessão, consoante o estabelecido nos arti
gos 3º e 4º; 

11 - Utilizar o imóvel exclusivamente 
para fins residenciais; 

111 - Tratar o imóvel com zelo, higiene 
e asseio, devolvendo-o, findo ou rescindido o 
Termo de Cessão, em perfeitas condições 
de uso, asseio e habitalidade, incluindo as 
benfeitorias de qualquer natureza que ade
rem ao imóvel; 

IV - Levar imediatamente ao conheci
mento do Cec~nte eventuais turbações ou 
esbulhos de terceiros; 

V - Realizar a imediata reparação dos 
danos verificados no imóvel; 

VI - Não fazer quaisquer modificações 
no imóvel sem consentimento do Cedente; 

VIl - Pagar as despesas decorrentes 
do consumo de água, luz, telefone, IPTU e 
condomfnio, se houver; 

VIII - Permitir a vistoria pelo Cedente; 
IX - Desocupar o imóvel, nos casos e 

nos prazos estabelecidos nesta lei. 

Art. 11 - O Termo de Cessão poderá 
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ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Go'
vernador do Estado, desde que notifique o 
Cessionário para desocupar o . imóvel no 
prazo de seis meses após a notificação, não 
sendo devida ao Cessionário qualquer ide
nização, e considerando-se esbulho pratica
do pelo Cessionário sua permanência no 
imóvel após o decurso do prazo da notifi
cação. 

Art. 12 - O Estado do Amapá, através 
da Secretaria de Estado da Administração, 
terá o prazo de um ano, a partir da vigência 
desta Lei, para regularizar a situação de to
dos os imóveis residenciais de sua proprie
dade, utilizados por servidores, adaptando 
as situações à presente Lei, através da con.: 
ciliação ou de medidas judiciais cabfveis. 

Art. 13 - Os casos omissos serão re
solvidos pelo Poder Executivo. 

Art. 14 - Esta Lei será regulamentada 
no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. 

Macapá-Ap, em 08 de março de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PECRETOS 

DECRETO N9 0433 DE 04 DE MARÇO DE 1993 

O Governador do Estado do 
Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da 
Constituição do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Dispensar SOCORRO 'DE NA
ZARÉ SOUSA SILVA, da função de confian· 
ça de Diretor, Código: CDI-3, do Jardim de 
Infância Chapeuzinho Vermelho/SEECE, a 
contar de 01 de março do corrente ano. 

Macapá-Ap, em 04 de março de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(REPUBUCADO POR TER SAlDO COM INCORREÇ0ES) 

DECRETO Ni 0473 DE 08 DE MARÇO DE 1993 

Aprova a Tabela de Etapas de 
Alimentação da PMAP, a contar 

DIÁRIO OFICIAL 

de 1 Q de fevereiro de 1.993. 

O Governador do Estado do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferi
das ·pelo ·artigo 119, inciso X'IN1 da Consti
tuição do Estado do' Amapá, e artigos 45, 46 
e 47 do Decreto (N) nº 0205, de 22.10.91 , 

DECRETA: 

Art. 1 ç - Fixar os valores das Etap~s 
de Alimentação da PMAP, conforme Ta bela 
anexa. 

Art. 2º - · Para aplicação dos valores 
supramencionados, deverá ser observado 
as guarnições esp.eciais, contido no anexo 
111, do Decreto (N) nº 0205, de 22 out 91 . 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor 
na data de. sua publicação, com efeitos fi
nanceiros a contar de 1 º de fevereiro de 
1.993, revogadas as disposições em contrá
rio. 

Macapá{AP), em 08 de março de 1993 
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DECRETO N!! 0474 DE 08 DE MARÇO DE 1993 

·Proíbe a pesca no Território: Es
tadual, no· período da Piracema. 

O Governador do. Estado do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferi
das pelo artigo 119, inciso XXV da Consti
tuição Estadual e com base nos artigos 
23, incisos VI e VIl; 24, Inciso VI da Consti
tuição Federal, bem como artigo 219, § 2º 
da Constituição Estadual, e tendo em vista o 
que dispõe a Lei Federal'nº 7.679, de 23 de 
novembro de 1988, 

DECRETA: 

ESTADO DO AMAPÁ 
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Art. 1 º - Fica proibido a pesca no 
perfodo de piracema, nos rios existentes no 
!território estadual, exclufdos os de domfnio 
da União durante 120 (cento e vinte) dias. 

Art. 2º - Somente será, lícito, aos pes
cadores artesanais e amadores, durante es
se pedodo, a captura nos locais e com ins
trumentos permitidos, na forma a ser estabe
lecida. 

Art. 3º - A Coordenadoria Estadual do 
Meio ·Ambiente - CEMA, fica autorizada a 
baixar portaria visando normatizar a exe
cução deste Deçreto, fixando a data de iní
cio e de término do período de proibição a 
que se refere o artigo 1 º· bem como estabe
.lecendo os locais e instrumentos permitidos, 
a que alude o artigo 2º do presente Decreto. 

Art. 4º -. Aos infratores do presente 
Decreto serão aplicad~s as penalidades 
previstas na Lei Federal nº 7.679, de 23 de 
novembro de 1988. 

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
dis.posições em contrário. 

Macapá-Ap, em 08 de março de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N!! 0475 DE 08 DE MARÇO DE 1993 

O Governador do Estado do 
Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da 
Constituição do Estado do Amapá, e Ofício 
nº 179/93-RB, 

RESOLVE: 

Conceder o adiantamento em 
nome de ANIBAL AUGUSTO FREIRE NETO, 
Agente Administrativo, nos termos do item 
111, parágrafo único do artigq 2º da Lei nº 
0011 , de 12 de maio de 1992, até o valor de 
Cr$ 25.000.000,00 (VINTE E CINCO MI
LHÕES DE CRUZEIROS), destinados a cus
tear despesas miúdas de pronto pagamen
to, com material de consumo e serviços de 
terceiros, necessários à manutenção da Re
presentação do Governo do Estado do 
Amapá em Belém. 

A referiqa despesa deverá ser 
empenhada na fonte de Recursos FPE - 150, 
Programa de Trabalho nº 03070202.034, nos 
Elementos de Despesa 3120.00 - Material de 
Consumo o valor de Cr$ 5.000.000,00 ( 
CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS ) e 



3132.00 - 0utroe SeMçoe de Tercelroe, o valor de Cr$ 
20.000.000,00 (VINTE MILHOES DE CRUZEIROS), a ser aplicado 
no prazo de 30 ( trinta ) dias, a contar da data do recebimento. 

Macapé-Ap, em 08 de março de 1993 

ANNIBAL BAACEUOS 
~ 

DECRETO Ni 0478 DE 08 DE MARÇO DE 18e3 

O Govemador do Estado do Amapá, usando das atri
bulçOes que lhe 8Ao conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da 
Constituição do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Tomar sem efeito o Decreto n9 0366, de 26 de fevereiro 
de 1993, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nll 0536, 
de 01 de março do corrente ano. 

Macapá-Ap, em 08 de março de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO Ni 0477 DE 08 DE MARÇO DE 18e3 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atrl
bulçOes que lhe 8Ao conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da 
Constituição do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Dispensar MANOEL MAGAVE NAZÁRIO, da função de 
confiança de Motorista, Código: CDI-1, da Casa Civil do Governo 
do Estado do Amapá, a contar de 01 de março do corrente ano. 

Macapá-Ap, em 08 de março de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO Ni 0478 DE 08 DE MARÇO DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atrl
bulçOes que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da 
Constituição do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Designar JOSIMAR RABELO DA SILVA, ocupante do 
cargo de Motorista de Vefculos Terrestre, Classe "D", Padrão V, do 
Quadro de Pessoal do Estado do Amapá, para exercer a função 
de confiança de Motorista, Código: CDI-1 , da Casa Civil do Gover
no do Estado do Amapá, a contar de 01 de mar.ço do corrente 
ano. 

Macapá-Ap, em 08 de março de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO Ni 0479 DE 08 DE MARÇO DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atri
bulçOes que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXV da 
Constituição do Estado do Amapá e Offcio n!l 0073/93-DEFENAP, 

RESOLVE: 

Designar LOURIVAL QUEIROZ ALCANTARA, Defensor 
Geral do Estado, para viajar da sede de suas atribuições • MA· 
CAPÁ-AP, até a cidade de PORTO ALEGRE-AS, para participar da 
1• Reunião do Colégio Nacional de Dirigentes de Defensorias Pú
blicas, no perfodo de 10 a 12 d~ março do corrente ano. 

Macapá-Ap, em 08 de março de 1993 

ANNIBAL BARCEUOS 
Governador 

DECRETO NS! 0480 DE 08 DE MARÇO DE 1993 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atri
bulçOes que lhe &Ao conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da 
Constituição do Estado do Amapá e Offcio n!l 0026/93-VG, 

RESOLVE: 

Designar SANDRA RÚBIA VAZ MONTEIRO, ocupante 
do cargo de Agente Administrativo, Classe "C", Padrão I, do Qua
dro de P988081 do ex-Território Federal do Amapá, para exercer a 
função. de confiança de SeCretário Administrativo, Código: CDI-1 , 
da Vfce.Govemadorla do Estado do Amapá. 

Macapá-Ap, em 08. de março de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

SECRETARIAS D~ ~STADO 

r . Afmllllstno{lio 
i 

PORTARIA NR 061 /93-Giú3/SEIJ). 

O SECRErÁRIO DE EST.AOO DA ADMINISTRAÇÃO , do 
Gc]lemo do Estado do Amapá, usando das a tri buições que lhe 
sao e<:nt'eridas pelo Decreto(N) n R 0295 , de 18. 12. 91, e Decre 
~n• ~L~7, de 16 .10 . 92 , -
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RESOLVE: · 

• Considerar desligacl9- do Q..Jadro de Pessoal de 
:.Exttn~o Terr i torio Federal do Amapa, a servidora MARIA DE. 
·~ AI»CAR Jlo6. Sll.VA CAIM>, Agent e Aàninistrativo , redis 
tribuida para_o DEPARTAMENIO DE POLICIA FEDERAL, em ~a 
pa- AP , atraves da Portaria/DRH/SAF/MI'A/ N2 377/93, publicadã: 
no D.O.U., de 08 de fevereiro de 1. 993. 

~apá-AP, em 02 de março de 1.993. 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

Secretário de Estado da Aàninistração 

PORTARIA N2 062 /93-GI>J3/SEIJ). 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO , do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhé 
são conferidas pelo Decreto (N) n2 0295, de 18.12 . 91, e De 
ereto n2 1 .497, de 16.10 .92, 

R ES OLVE: 

,Considerar desligacl9- do Quadro de Pessoal do· 
Extinto Ter ritorio Federal d9 Amapa, a servidora IOLETE DE 
FAT~ PICAtÇ) TORRES , Datilografo , ~distribui~ para o MI 
NISTERIO DE MINAS E ENERGIA·;: em ~apa-AP, atraves da Porta 
ria/DRH/SAF/MI'A/N2 375/93, publicada no D.O. u., de 08 de fe 
vereiro de 1 . 993. -

Macapá-AP, e:n OS de março de 1. 993. 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA N2 064 /93-Giú3/SEAD. 

O SECRETÁ!q:O DE EST.AOO DA ADMINI§TRAÇÃO, do 
G2verno do Estado do Amapa, usando das atribuiçoes que lhe 
sao conferidas pelo Decreto (N) n2 0295 , de 18 .12. 91, e De 
ereto n2 1.49711 de 16. 10. 92, 

RES O LV E: 

,Considerar deslig~ do Quadro de Pessoal do 
Extinto Territorio Federal do Amaoa, a servidora MARLUCIA PE 
M:IHA !)A SILVA, Técnico de l.abor1J.tÓrio , red~stribuida para õ 
MINISTERIO 00 mAll&B:l , .. ém . Macapa-AP, a traves da Portaria'lm 
/SAF/I<frA/N2 379/93, publicada no D.O.U. , de 08 de fevereiro 
de 1.993. 

Macapá- AP, em OS de março de 1. 993. 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA N2 063 /93-GI>J3/SEAD. 

O SECRETÁ!q:O DE EST.AOO DA ADMINI§TRAÇÃO, do 
G2verno do Estado do Amapa, usando das atribuiçoes que lhe 
sao conferidas pelo Decreto (N) n2 0295 , de 18.12. 91, e De 
ereto N2 1.497 ,- de 16 .10.92, 

R ESOL V E: 

• Considerar desligad9- do Q..Jadro de Pessoal do 
Extinto Terri torio Federal do Amapa, a servidora MARIA DE 
I..OORIE) SANlU3 ~SILVA, Agente Administrativo, ;-edistribui 
~ para o MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA , em Macapa-AP, atra 
ves da Portaria/DRH/SAF/MTA/N2 375/93, publicada no D.O.U . ~ 
de 08 de fevereiro de 1.993. 

· Macapá-AP, em OS de março de 1. 993. 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA NR 065/93-GAB/SEAD. 

O SECRETÁRIO DE, EST.AOO DA ADMINISTRft.@, 
do Governo _do Estado do Amapa, usando das atribuiçoes 
que lhe sao conferidas pelo Decreto (N) n2 0295, 
de 18.12. 91 , e Decreto n2 1.497, de 16.10.92, 

RESOL V E: 

Considerar desligado do Quadro de 
Pessoal do Extinto Território Federal do Amapá, 
o servidor MARCElD DE SOOZA LIMA, Operador de Coop.~tação, 
redistribuldo para o Departamento de Policia Federal, 
em Macapá-Ap, através da PortariS/DRH/SAF/MTA/N2 
377/93, publicada no D.O. U. , de 08.02.93. 

Macapá-Ap , OS de março de 1. 993 . 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Se<mttátlQ...de Estado da Aàninistraçíi> 

Justiça e 
Seguran~ Pública 

P O R T A R I A (N) 

Nf! 003/1993 - SEJUSP 
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O Secretário de Estado da Justiça e Se 
gurança PÚblica do Amapá, no uso das atribuições que que 
lhe são conferidas em Lei. 

';R E S O L V E: 

Ar t . 1f! - CONVOCAR o~ Delegados e 1 
Agentes de Polícia Civil, constantes da relaçao an~xa a pre-< 
sente Portaria, par a a CuESa da Grupo de Operaçoes Espe -
ciais da Polícia Civil do Amapá, a ser executado pela Acade
mia de Policia Ci vil do Amapá- ACADEPOL, de caráter inten· 
sivo (manhã, tarde e noite) no per{odo de 08 a 26-03-93. 

Art .. 2[}·'- Deter minar a Delegacia Geral 
de Policia Civil que proceda a dispensa de suas ' b tivici<Jdes 
nor mais, os Delegados e Agentes de Policia, constantes_ da 
relação anexo a presen te Por tar is, par a que a disposiçao da 
Academia de Polícia Civ il do Amapá possam f r equentar o refe 
rido Curso. g -

Art. 3f! - Determinar a Academia de Por 
l icia Civil que proceda a apresentação à Delegacia Geral de 
Polícia G/v/1, dos Delegados e Agentes de Pblioia despensa ·
dos e ou desistentes, tenda em vista a retorno de suas at i
vidades profissionais normais . 

contrário . 
Art. qg - Revolgam-se as disposiçÕes em 

Maca pá 

Anexo da Portaria (N) nf! 003/1 993 - SEJUSP 

Alunos Coluntários par a o Curso de Formação 
Grupo de OperaçÕes Especiais da Polícia Civil. 

01. AL BER TO JOSÉ GOMES DE ARÃÚJO 
02. AL BERTÓ DA SIL VA DAVID 
03. ANTONIO CARLOS DA SILVEI RA MEIGUIM 
Oq, ANTONIO IRAN COEL HO SI RIO 
05. BENEDITO DE OLI VEIRA SOUTO 
06. CARLOS DA CONCEIÇÃO DA SILVA NAUM 
07. CLAUBENIL SEBASTI ÃO BOTELHO DE PAIVA 
08. CL EOBERNA L DO RIBEIRO LEITE 
09. EDUANILSON MORAIS MARQUES 
70. EDI VA L DO HOMOBONO SAN TA BRI GIDA 
77 . EVERA LDO CARNEI RO RIB EI RO 
1P. ELINA L DO CA RNEI RO DE ALBUQUERQUE 
73 . ERNANE SOARES FERREIRA 
7q, FÁBIO BATIS TA CAMBRA I A 
75. CILVANDRO NASCIMENTO DE ARAÚJO 
76. IVAN JOSÉ DE LIMA 
77. JOSÉ FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA 
78. JOSÉ AMERICO CORDEIRO 
79. JAZIEL BORGES DE OLIVEIRA 
20 . JOÃO PEREIRA DA SILVA 
27 . JOS IMAR GOMES DA SIL VA 
22 . JOSÉ DOS SANTOS SACRAMENTO 
23 . JUAREZ DO NASCIMENTO LIMA 
2q, MEL QUIADES CARDOSO DUARTE 
25. OSNY BRI TO DA COSTA' 
26. ODI NALDO MOACIR CAMPOS FERNANDES 
27. OSWALDO RIBEIRO DE ANDRADE 
28. PAULO SANDRO NUNES TRI NDADE 
29. ROBERTO PARINTINS DOS SAN TOS 
30. RAIMUNDO TR INDADE NERY 
31. RAULIAN PASSOS DO NASCIMENTO 
32. SIL V lO CLEBER CUNHA 
33. TAN I EL MARQUES DA SIL VA 
3q, TEOBALDO RODRIGUES FILHO 
35. WENE VALENTE DA SILVA 

Macopá, de · de 7993 . 

/,/ 1-;;;~~ 
Bel. Cic/ro)Jo,{e(~qf}ialo Junio 

Secretario de EstacJ,o, dá J!JS1ipY'e Seg urança PÚblica 

I 

P O R T A R I A (N) 

Nf! 0011/1993 - SEJUSP 

• O Sec!:8tÓrlo de Estado do Jystiça e Segu-
rança Publica ·do Amapa, no uso das otribuiçoes que lhe são 
conferidas . em Lei. 

R-.E S OL V E: 

do 

'Ar t . 1f! - INSTRUIR no ámbito da Secretor/o 
de Estado da _Just iça e Sefiu rança PÚblica do Amapá, o Cur
so de. For maçao de Oper açoes Especiais da Polfcia Civil do 
Amapa, de acor do com o pro;eto n9 03 da Academia de Polf
cia Civil - ACADEPOL-:·Ap. 

A'r t . 2f! - Estabelecer o perfodo de ' 08 
l 6- 03-93, para a execução do refer ido CUrso, através 
Academia de Policia Civil do Amapá - ACADEPOL / AP. 

a 
da 

trário. 
Ar t . 39 - Revolgom- se as d isposiçÕes em CO!] 



Macapá, 09-03-93 

Banco do Estado 
. ~o Amapá :- BANAP 

CGC. 34943654/0001 - ?o 

Informamos aos senhores acionistas que, de conforrni 
dade com o ar t. 133 da Lei 6 . 404, encontram-se a 
disposição, os documentos relativos ao exercício 
findo em 31 de deze o de 1992, à Rua Cândido Men
des nO 1.111 - Ce 

1993. 

TRIBUNAl,. DE CONTAS DO ESTADO 

PORTARIA 'N2 0 0 5 ~ /93-GAB/TCE 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO EST~ 

DO DO AMAPÁ, no uso das suas atribuiçÕes legais , 
previstas no Decreto (N) 0031 06 de fevereiro de 

1991. 

R E S O L V E : 

Art. 1~ - Designar, ROSIVAL NAZARENO 
FORTUNATO MONTEIRO, para viajar até Belém-PA,p~ 
ra receber instruções anual sobre a RALS/93 , no 

SERPRO no periodo de 01 a 03 .03.93. 

Art. 2º - Revogam-se as disposiçÕes ' 

em contrário. 

Dê-se Ciênc ia Cumpra- se e Publ i que-se 

Macapá-AP, 01 de março de 1993 

CONSELHEIRA l<!ARGARETE SANTANA DOS SANTOS 

=Presidente do T.C.E. = 

PORTARIA rfº Ü Ü 5 5/93-GAB/TCE 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO AMAPÁ, no uso das suas at ribuiçÕes l e 

gais, previstas no Decreto (N) 0031 de 06 de fe 

vereiro de 1991. 

R E S O L V E: 

Art . 1º - liome~r, TOMAS SANCHES DE BR1; 
TO NETO, para ocupar em caráter efetivo o cargo' 

de Técnico de Controle Externo do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá , em virtude de ter si 

do aprovado no Concurso PÚbl ico a que se subm~ 

teu, homol ogado em 12 de dezembro de 1991, e p~ 

blicado no Diário Oficial do Estado d: n2 0239 de 

13 de dezembro de 1991 . 
Art. 12 - R~vogam-se as disposiçÕes em 

contrário . 

Dê-.se Ciência e Publique- se 

Macapá- AP, 01 de março de 1993 

CONSELHEIRA MARGARETE SANTANA DOS SANTOS 
= Presidente do T.C . E. = 

PORTARIA N2 Ü 0 5 6 /93- GAB/TCE 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES -
TADO DO AMAPÁ, no uso das suas atribuiçÕes legai~ 

previstas no Decreto (N) 0031 de 06 de f evereir o 
de 1991. 

R E S O L V E: 

Art. 12 - Nomear, PAULO SÉRGIO DA SILVA 
SOUTO, para ocupar em caráter efetivo o cargo de 
Técnico de Controle Externo do Tri bunal de Contas 
do, __ Esta'!o do Amapá, em virtude de ter sido apr.Q_ 
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vado no Concurso PÚbl ico a que se submeteu , homo · 

logado em 12 dé dezembro de 1991 , e publ~cado no 
Diário Oficial do Estado de n2 0239 de 13 de de 

zembro de 1991 . 
Art. 22 - Revogam-se as disposiçÕes em 

cont1•ário . 
Dê-se Ciência e Publique-se 

Nacapá-AP, 01 de março de 1993 . 

CONSELHEI RA MARGARETE SANTANA DOS SANTOS 

- Presidente do T.C.E. -

PORTARIA N2 . 0 0 5 7/93-GAB/TCE 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO AMAPÁ, no uso das suas atribuiçÕes 1~ 

gais, previstas no Decreto (N) 0031 de 06 de f~ ' 

vereiro de 1991. 

P. E. S O L V E : 

Art. 12 - Nomear. JOSÉ ANTONIO FERNAN

DES DE SOUZA, para ocupa~ em caráter efe tivo o 
cargo de Técnico de Controle Externo do Tribunal 

de Contas do Estado do Amapá , em virtude de t er 

sido aprovado no Concurso PÚbl ico a que se sub 

meteu, homologado em 12 de dezembro de 1991 , e 

publicado no Diário Oficial do Estado de n2 

0239 de 13 de dezembro de 1991. 
Art. 22 - Revpgam- se as dispos i çÕes em 

contrár i o . 

Dê-se Ciência e Publi que-se 

Macapá-AP, 01 de março de 1993 

CONSELHEIRA MARGARETE SANTANA DOS SANTOS 
=Pr esidente do T.C.E . = 

PORTARIA N2 o o 5 R /93-GAB/TCE 

A PRESIDENTE DO TRI BUNAL DE CONTAS 

ESTADO DO AMAPÁ, no uso das suas atribuiçÕes 
gais, previstas no Decreto (N) 0031 de 06 de 
vereiro de 1991 . 

R E S O L V E: 

DO 

le 
f e 

Art . 12 - Nomear, CACILDA LÚCIA PIMEN 
TEL PAVÃO, para ocupar em caráter efet~vo o car 

go de Técnico de Controle Externo to Tribunal de 

Contas do Estado do Amapá, em vi r tude de ter s! 

do aprovada no Concurso PÚblico a que se subme 
meteu, homologado em 12 de dezembro de 1991, e 
publicado no Diário Oficial do Estado de n2 0239 
de 13 de dezembro de 1991. 

Art . 22 - Revogam-se as di sposiçÕes em 

contrário. 

Dê~se Ciênci a e Publique-se 

Macapá-AP, 01 de março de . 1993 

CONSELHEIRA MARGARETE SANTANA DOS SANTOS 
= Presidente do T.C.E. = 

PORTARIA N2 Q 0 59 / 93-GAB/TCE 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO A)~Á, no uso das suas atribuiçÕes le 
gais, previstas no Decreto (N) 0031 de 06 de fe 

vereiro de 1'993. 

R E S O L V E: 

Art. 12 - Designar , ANTONIO COUTINHO ' 

DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo de motorista 

Oficial da Vice- Presidência a partir de 03 de 

março de 1993 . 

contrário. 

Art. 22 - Revogam-se as disposiçÕes em 

Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se 

Macapá- AP , 04 de março de 1993 . 

CONSELHEIRA MARGARETE SANTANA DOS SANTOS 

= Presidente do T.C.E = 

RESOLUÇÃO NORMATIVA NQ __ 024/93-TCE 

DISPDE SOBRE A 
FI SCALIZA~ DAS . 
ENTIDADES DA 
ADMINISTRA~ INDIRETA 
DO ESTADO E MUNICf PIOS. 
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onde se Cê: 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

AM\PA, no uso de suas a t ribuições Cega is, 
contidas no art i go 7Q da Constit uição Federa(, 
art . 111 da Constituição EstaduaC e artigo 39 
do Decreto 0031, de 06 de fevereiro de 1991 
(Lei Organ.ica do tribuna( de Contas do Es tado 
do Amapd) . 

Ceia-se: 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AM\PA, no uso de suas atribuições Cega is , 
contidas n.o artigo 70 da Constituição Fede r a( , 
art. 111 da Constituição Estadua( e artigo 39 
do Decreto 0031, de 06 de fevereiro de 1991 
(Léi Organ.ica do tribuna( de Contas do Est ado 
do Amapli) . 

Macapd , 05 de março de 1993. 

Con.s. ~RGARETE SANTANA DOS SANTOS 
P~esidente 

Cons, LUIZ FERNANDO PINTO GARC IA 
Vice- President e 

Con.s. ]OSt VERISSIMO TAVARES 
Corregedor 

TRIBUNAL REGIONAL FEDtRAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA li VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 05 DE MARÇO DE 1993 

Juiz Federal 
Dir . Secretaria 

Inter. ProibitÓrio 
Autores 

.Advogado 
Réus 

Advogado 

Ação Diversa 
Exeqüente 
Advogado 
Executados 

Carta PrecatÓria 
Requerente 
Requerido 

MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
: Mari a dos Anjos Tavares da Silv ; 

92.0000385-0 
JOSÉ TRAJANO NETO e ANA DE SOU
ZA TRAJANO 

: PedooPetcov 
: COOARA - COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 

AEROPORTOS DA AMAZÔNIA 
'Humberto Sales Batista 
UNIÃO FEDERAL 
"Especifiquem- se provas. l·lcp, 01 
03 . 93 . MARCUS VINICIUS REIS BAS 
TOS- Ju i z. Federal Subst ituto . , -

92 . 0001877-7 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Samir Nacim Francisco 
M . l~.C. ENGENHARIA LTDA; SÉRGIO 
PAULO FERREIRA e JOSÉ ALVES PE
REIRA 
"J.Defíro os pedidos formulados 
Expeça- se precatÓria para um 
dos quizes Federais da Seção J u 
diciaria do Estado do Para, so= 
11citando a citação da Executa
da nos termos do art. 652 , do CPC, 
sob pena de penhora . Suspendo a 
execução quanto ao aval ista SÉR 
GIO PAULO FERREIRA. Intimem-se~ 
Mcp, 05 .03 .93 . MARCUS VINICIUS 
REIS BASTOS- Juiz Federal Subs
t ituto." 

92.000!843- 2, 
MINISTERIO PUBLI CO FEDERAL 
J OSÉ CARLOS ALVES LEITE ou JOSÉ 
MAURO ALVES LEITE 
"Devolvam- se os presen t es autos 
ao M.M. J uiz Deprecante, com as 
nossas homenagens . Mcp , 05 .05 . 
93 . MARCUS VINICIUS REIS BASTOS
Juiz Federal Substituto . " 

AUTOS COM DECISÃO 

Mand . Segurança 
Impetrante 
Advogado 
Impetrado 

Mand .Segurança 
Impetrante 

, Advogada 
' Impe trante 

93.0000194-9 
FRANCISCO FERREIRA DE ARAÚJO 
José Ronaldo Serra Alves 
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM 
MACAPÀ 1 

"Vis tos,etc . Condiciono a conces 
são da liminar à prova pelo Impe 
trante de sua co~dição de comer= 
ciant e, proprietario da Firma F. 
m;: ARAÚJO ... mediante a juntada de 
copia autentica dos documentos 
cons titutiyos da empresa . A pr~ 
sente exigencia just ifica-se na 
medida em que se conside ra t er 

·o Mandado de Segurança, como um 
de seus pressupos t os, a apre sen 
tação de prova,~-constitida. -
2 . - Ofic ie- se a Autoridade Coa
tora , solicitando-se informaçõe~ 
3 .-Promova o Impetrante a cita
ção do SUPERINTENDENTE REGIONAL 
DA RECEITA FEDERAL 2i REG .FIS
CAL para i nte rvir no feito como 
lit isconsorte . passivo necessá
rio, uma vez que o ato atacado 
f undou-.se em ato emanado daque
la Autoridade. Internem-se. Mcp, 
05 .03 . 93 . MARCUS VINICIUS REIS 
BASTOS - Juiz Federal Substitu 
to. " 

AUTOS COM SENTENÇA 

93.0000012- 8 
ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA 
Telma Terezinha da Silva Costa 
DE.l,!]:.G-6-º.IA DA RECEITA FEDERAL EM 



.MacaPã. 09-()3-93 . 

DE 

MACAPÀ e SUPERINTENDEKCIA REGIO 
-DA REC . FED. 21 R. FISCAL -
"· ·· 12. Por todo o exposto,JUL 
GO PROCEDENTE o pedido e CONCE= 
DO A SEGURANÇA pleiteada, tor
nando definitiva a liminar con
cedida e isentando o I mpetrante 
do pag~ento do IP!. Honorário~ 
advocatícios incabíveis na espe 
cie (STF - SÚmula nR 512) .Cus- 
tas devidas EX LEGE . Oficie- se 
à Ilustre autoridade Coatora e 
ao Litisconsorte Passivo Neces
sário (Lei nR 1.533/51 art.ll). 
Sentença sujeita ao duplo grau 
de jurisdiç~o (Lei n2 1.533/51 
art. 12, § unico) . P.R.I.Maca
pá, 04 de março de 1993. MARCUS 
VINICIUS REIS BASTOS- Jui z Fede 
ral Subst i tuto ." -

EDITAL DE CITAÇÃO : PRAZO DE 15 DIAS 

MANOEL DE JESUS AGUIAR, brasi
leiro, natural de Envira-AM,ca 
sado, comerciante, filho deErãn 
cisco Chagas Aguiar e Raimunda
Amélia Aguiar. 

FINALIDADE CITAÇÃO para se defender na Ação 
Penal n2 92;00017?6-2, proposta 
pe l o Minister io Publico Federal, 
p9r violação do artigo 334, do 
Codigo Penal Brasileiro, , bem 
como comparecer a este Juizo pa 
ra ser interrogado no dia 01 de 
abril de 1993, às 08:00 horas. 

SEDE DO JUÍZO Seção Judiciária do Estado do 
Amapá, à av . FAB , s/n , esquina 
com a rua Leopold9 Machado, baiE 
ro Central, Macapa-AP . 

Macapá(AP),OS de março de 1993 

MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Juiz Federal Substituto 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente expediente 04 
feitos civeis , 01 c r iminal e 01 edital para conhe 
cimento de despachos, decisão e sentença . -· 

Macapá, 08 de março de 1993 . 

. · ~~J.<SM.. 
~!.,._ 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

SECIWl'ARIA DE COQRDgAÇÃO ELEITORAL E DE IJFOl!llÁTICA 

ACÓRDÃO Jl 087/93 
PRCJCmSO llt 003/92 
.A.SSUJITO& Al!IJSO DE PODFl! :EX:OJetiiCO 
JlEPRg!BI'I'AÇXOa XUlULO PDmEIRO, .ANJD!AL BARCELLOS, JOIO 1!5-

'l'Og:jSE IIOITEIRO DE ARAWo, JOS! DE P1TDIA PI
IIHEIRO E ÂNGXLO Pilml DA CCSTA, 

!!!!!! 

~ aer julgado improcedenleB a repre 
aentação, quand• não houver provas d; 
abuso do pod«r econôaioo pra tioa4o nas 
eleições .unioipaia. 

Aoordaa oe Semores Juiua do TRE-AP, 
julsar iaprooedente a repreaent&ção forarula4a pela Coligação 
Frente Pt>pular oon-t'ra os Srs, Xurilo Pimeiro, Azm6ba.l 1lar
oelloa1 João Esloeaae Xonteiro de AraÚjo, Joaé de Fátiaa Pi
IIÀeiro e Angelo Pirea da Coata, noa termos do voto do rela
t or , DeoiBão Unâniae. 

Sala daa Seaaões do Tribunal RegioDal 
Eleitoral do .AIIapá, aa Xaoapá (AP) , aos 19 diaa do aêa de f!. 
rereiro de 1.993, 

(a) Des. LUIZ CARLCS 0001.5 DOS SAliTOS 
Presidente 

(a) Dea. OliJIER'I'O DE PAULA PIIHEIRO 
Relator 

(a) Dr . XOACIR JOillfDBS S aJZ! 
Procurador 

SEC!m'ARIA DE COCJ!DWÇXO ELEITORAL E IJFCll!MtTICA 

PAUTA . DE JULOAJI.EiiTOS 

De ord.aa do El:ao , ·Sr. De~. Presidente, cienti
rtoo OI Srll: intereaaadoa de que, apÓs decorrido& 48 (q\IU'8JI 
ta e oito) boraa da publicação deata pauta no Diário Oficial 
io IIWo, nrá(ão) 8\lbmetido(l) a julga~~ento(a), na Se~aão 
to dia 10/03/93, ou na(a) 8\lbaequente(s) , o(s) aeguinte(a ) 
prooeaao (a ) a 

01 - ID 016/92 - CLASSE V 
Recurso oontzoa Expedição de Diploaa, 
Reoorrentes na4iair Silva FurWo 
Reoarrido 1 Franoboo Pinheiro Borgea, Coliga
ção lJOTO 'l'ellpo e Coligação UDidoa p01' Ferreira 
Ooaea, 

Beoretaria Bleitora.l do T.R.B. 
- lill 05 de aarço de 1.993, 

(a) Wllli!O IW!QU!!3 .li.DI'ro 
- Diretor ela Beoreteria l!llei toral -
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TRIBUNAL REGIONAL 
DOTRABAL~O 

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 
JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DA 8! REGIÃO (C-242) 

Faço pÚblico que o Tribunal Regional do Trabalho da 8! 
Região, em sessão realizada a 25 de fevereiro ~orrente, d! 
liberou, em grau de recurso, aprovar a inscriçao preliminar 
ao Concurso C-242, para provimento de cargo de Juiz do Tr! 
balho Substituto da 8! Região, requerida pelo candidat o J~ 
lianes Moraes das Chegas, inscrição n2 8. 

Belém, 25 de fevereiro de 1993 
foa~...._.,1lha-. ~ 

MARIA DE NAZARETH SILVA DE MORAES ~GO 
Secretária da Comissão do Concurso 

~tt-t.(k( 
Visto : M! de Nazareth Silva de Moraes Rêgo 

Secretária Geral da Presidência 

TPJBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

PORTARIA N2 0093. /93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O PRESI9ENTE DO TRIBUNAL DE _JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, no uso· das atribuiçoes que lhe 
conferem os artigos 14, inciso XXIV , do Decreto 
(N) n2 0069 , de 15.05.91 e 26 , inciso XXII, do 
Regimento Interno . 

Consider ando o término do biênio desta 
Presidência; 

, Considerando que as servidoras MARIA DE 
NAZARE RODRIGUES RIBEIRO e ROSALBA SOARES ALVES 
desempenharam com afi nco e dedicação todas as 
tarefas que lhes foram confiadas na Secretaria 
do Tribunal e no Gabinete desta Presidência; 

Considerando, ainda , que referidas servi
doras acataram e cumpriram de , pronto todas as 
ordens de seus superiores hierarquicos, levando 
a crer que a rebeldia que origi_nou o P .A. n2 
0484/92 - DG , resultou de· inexperiencia e desco
nhttcimento das normas adotadas no Poder Judi 
ciario . 

R E S O L V E 

I) _REVOGAR a Portaria n2 030§/92-
GAB/PRESIDENCIA e CANCELAR a Pena de Advertencia 
imposta as servidoras MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES 
e ROSA~BA SQARES ALVES , na forma do artigo 131 , 
paragrafo unico , da Lei n2 8 .112/90, de 
11/12/90 ; 

II) DETERMINAR que seja retirada a Pena 
de seus assentamentos funcionais. 

Publique- se e registre- se. 

GABINETE DA 
DO ESTADO DO 

Des . 

DE JUSTIÇA 
1. 993 . 

PORTARIA NQ 0094/93- GAB/PRESIOENCIA 

O Presidente do tribunal de 
Justiça do Es tado do Amapá, no uso de s uas 
atribuições que lhe conf e rem os artigos 14 , 
inciso XXI I , do Decreto (N) 0069 , de 15 . 05.91 e 
26, inciso XX , do Regimento Interno e te ndo em 
vista o contido no P.A . nQ. 0530/93-
GAB/PRESID~NCIA. 

Considerando a Portaria nQ 
0016/93-GAB/PRESI D~NCIA , em 21 de janeiro de 
1993. 

R E S O L V E 

AUTORIZAR o des membramento da 
pa~ ~gem aérea emitida em nome do Desembargador 
GI LBERTO DE PAULA PINHEIRO, no trecho 
~ACAPA/JOINVILLE-SC, par a incluir BRASILIA-DF 
bem como o pagame nto de à2 (duas) diária. ' 

Publ ique-se e resgistre- se. 

GABINETE DA PRESIDENCIA DO TR I BU 
DO ESTADO DO AMAPA, em 04 .de 

Des. RAMOS 

PORTARIA N2 0095 /93-GAB/PRESIDÊNCIA. ---- \ 

O PRESJDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuiçÕes que lhe. 
conferem os artigos 14 , inciso XX IV, do Decreto 
(N) n2 069 , de 15.05. 91 e 26, inc iso XXII , do 
Regimento Interno e tendo em vi s ta o contido no 
P .A. n2 0539/93- GAB/PRESIDÊNCIA. 

Considerando a necessidade da Co~arca de 
Ferreira Gomes efetuar despesas miudas de 
pronto pagamento ge serviços de pequenas adapta
çoes nas i nstalaçoes do forum daquela comar ca. 

I{ F. S O L V E 
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12 - AUTORIZAR o Suprimento de Fundos no 
valor de Cr$ 12.000. 000,00 (doze milhÕes de 
cruzeiros) , ao Juiz de Di rei to da Comarca de 
Ferreira Gomes, Dr. REGINALDO GOMES DE ANDRADE, 
para atender , exclusivamente , as referidas des
pesas, já efetuadas nos meses de janei ro e 
fevereiro do corrente ano ; 

22 - O suprimento çoncedi do deverá ser 
aplicado no prazo improrrog~vel de 10 (dez) dias 
contados da data de liberaçao; 

32 - O suprido será o responsável pela 
prestação de contas do valor recebipo , por 
Elemento de Despesa , junto ao Departamento de 
ConEabilidade e Finanças , com a devida homolo
gaçao da Assessoria Tecnica de Controle , Interno 
do Tribunal de Justiça do Estado do Amapa; 

42 - O Suprido deverá apresentar presta
ção ge contas, dentro de 10 (d~z ) dias , contados 
go termino do prazo de aplicaçao constante do 22 
item; 

52 - A Assessoria Técnica de Controle 
Interno e o Departamento de Contabilidade e 
Finanças, orientarão o procedimen,to relacionado 
com o preenchimento dos formularias a serem 
utilizàdos na prestação de contas . 

Publique- se , registre- se e cumpra- se . 

PORTARIA N2 0096 /93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O Presidente do Tribunal de J~stiça do Es 
tado do Amapá, no uso das atribuiçoes que lhe 
conferem os artigos 14, inciso IX, do Decreto 
(N) n2 069, de 15 .05.91 e 26, inciso VIII, do 
Regimento Interno e tendo em vis ta o contido 
no P. A. n2 0535/93-GAB/PRESIDÊNCIA. 

R E S O L V E : 

EXONERAR, a pedido, a Sra. MARIA ELIZABE 
TH FONSECA AMARAL, do Cargo em Comissão de CHE 
FE DE GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA deste Tri 
bunal, cÓdigo CCJ-101 .00, Nivel-01, a partir T 
de OS de março de 1.993. 

Publique-se e registre-se 

PORTARIA NR 0097 /93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O Presigente do Tribunal de J~stiça do Es 
tado do Amapa, no uso das atribuiçoes que lhe 
conferem os artigos 14, inciso IX, do .Decreto 
(N) n2 069, de 15.05.91 e 26, inciso VIII, do 
Regimento Interno e tendo em vista o contido 
no P.A. nt 0535/93-GAB/PRESIDÊNCIA. 

R E S O L V E : 

EXONERAR, a pedido, o Sr. FLÁVIUS MÁG~O 
AQUI NO DE MELLO CASTgO, dg Cargo em Comissao 
de ASSESSOR DE RELAÇOES ·PUBLICAS da Corregedo 
ria Geral de,Justiça deste Tribunal, cÓdigõ 
CDS-101.3, Nivel-3 , a partir de 05 de março 
de 1.993. 

Publique-se e registre-se . 

Des. 

PORTARIA N2 0098 /93-GAB/PRESIDÊNCIA 

JUSTIÇA 
1.993. 

O Presigente do Tribunal de J~stiça do Es 
tado do Amapa, no uso das atribuiçoes que lhe 
conferem os artigos 14, inciso IX, do Decreto 
(N) nt 069, de 15.05 .91 e 26, inciso VIII , do 
Regimento Interno e tendo em vistalo contido • 
no P.A. ne 0535/93-GAB/PRESIDÊNCIA. 

R E S O L V E : 

EXONERAR, a pedido, o Sr. PAULO RICARDO 
DA ROCHA VIANNA, do Cargo em Comissão de CHEFE 
DE GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL de Justiça 
deste Tribunal, cÓdigo CCJ-101 . 00, NÍve l - 01, a 
partir de 05 de março de 1.993 . 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL E JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ, em 05 de arço 1 .993. 

Des. 

PORTARIA N2 0099 /93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O Presi9ente do Tribunal de J~stiça do Es 
tado do Amapa, no uso das atribuiçoes que lhe 
conferem os artigos 14, inciso IX, do Decreto 
(N) nt 069, de 15.05.91 e 26, inciso VIII , do 
Regimento Interno e tendo em vista º-- contido 



no P • .A.. n1! 0535/93-GAB/PRESID!NCIA. 

RESOLVE: 

EXONERAR, a pedido.t o Dr • . JOSÉ CHAGAS AL 
VES, do Cargo em Comissao de ASSESSOR JURÍDl 

. CO da Co~regedoria Geral de.Justiça deste Tri 
bunal, codigo CDSJ-101.2, Nivel-2, a partir de 
OS de março de 1.993. 

Publique-se e registre-se. 

GÂBINETE DA PRESIº~NCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPA, e 05 de ço de .993. 

Des. 

PORTARIA N2 0100 /93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Es 
tado do Amapá, no uso das atribuiçÕes que lhe 
conferem os ~tigc· 14, inciso IX, do Decreto 
(N) n2 O-õ9, e 15.u:l.91 e 26, incis_o VIII, do 
Regimento Interno e tendo em vista o contfdo 
no P .A. n2 0535/93-GAB/PRESIDÊNCIA. 

R E S O L V E 

EXONERAR, a pedido, a Sra. SILVIA MARIÓZI 
DOS SANTOS, do Cargo em Comissão de CHEFE DA 
SECRETARIA DA ÇORREGEDORIA GERAL ºE JUSTIÇA des 
te Tribunal, codigo CDSJ-101.2, Nivel CDSJ-2 ~ 
a partir de 05 de março de 1.993 . 

Publique-se e registre-s e 

Des. 

AL DE JUSTIÇA 
o de 1.993. 

PORTARIA N2 0101 /93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O Presigente do Tribunal de J~stiça do E~ 
tado do Amapa, no uso das atribuiçoes que lhe 
conferem os artigos 14, inciso IX, do Decreto 
(N) n2 069, de 15.05.91 e 26, inciso VIII, do 
Regimento Interno e tendo em vista o contido 
no P.A. n2 0535/93-GAB/PRESIDÊNCIA. 

R E S O L V E: 

EXONERAR, a pedido, o Sr. IVANILDO TAVA 
RES DA SILVA, do Cargo em Comissão de AJUDANTE 
DE ORDEM da Corr~gedoria Geral de Justiça,cÕdi 
go CDSJ-101.4, Nível CDSJ-4, a partir' de 05 de 
março de 1.993. 

Publique~se e registre~se. 

PORTARIA N20102 Í93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O PRESi pENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, no .uso das atribuiçoes . que lhe 
conferem os ar t i gos 14 ,

1 
i nc i so XXII , do Decretn 

(N) n2 069, de 15 .05 .91 e 26 , inc i s o XX, do 
Regiment o I nter no e tendo em vista o contido no 
P.A. nº 0399/93-SC . 

R E S O L V E : 

FIXAR as férias do servidor PEDRO ALBERTO 
SANDI N NERY, Auxili~r Judic i ário pertencente ao 
Quadr o de Pessoal Permanente do Tribuna l de 
Justiça _do Di stri to ,Federal e TerritÓrios , à 
disposiçao ,deste_ Egr egio Tribunal de J ustiça , 
para o pen ado ae 01 a, 30 de j ul ho do corrente 
ano , r e lativas ao exercíc i o de 1992 . 

Publ ique- se e regist r e-se . 

Des. 

JUSTIÇA 
993 . 

PORTARIA NQ0103 /93-GAB/PRESID~NCIA 

O Pres ide nt e do tribunal de 
Jus tiça do Estado do Amapá , no uso de s uas 
atribu ições que lhe conf erem os a r t igos 14 
inci s o !X, do Decreto (N) 0069 , de 15 .05 . 91 ~ 

. 26 , inc i so VIII , do Regimento ~ nterno. 

R E S O L V E 

EXONERAR o Dr . GI LBERTO ANTONI O DE 
OLI VEIRA, do Car go de Pr eside nt e da Comi ssão 
Pe rma ne nt e de Li citação em f ace do t é r mi no do 
prazo l egal definido pe lo . Decr et o Lei nQ 
2.300/86: a conta r desta dat a . 

Publique-se e r esgi stre- se . . 

GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRI BUNAL DE J UST IÇA 
00 .ESTADO DO AHAPA, .993. 

· DIARIO·o:-·ciAl .. 

POH'l'ARIA N2 0104/93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das · at ribuiçÕes que lhe 
conferem os artigos 14, inciso IX, do Decreto 
('N) n2 069, de 15.05.91 e 26, inciso VII! , do 
Regimentc 1nterno: e t endo em vista o contido no 
P .A. n2 0<153/93-GAB/ PRESIDÊNCIA. 

RE S OLVE 

EXONERAR, a pedi do , o Dr. MARCELO MOREIRA 
DOS, SANTOS . do Cargo em . Comissão de ASSESSOR 
JURIDICO do Gabinete do De sembargador BENEDITO 
ANTONIO LEAL ·DE MIRA, a partir- de 18 de f eve
r eiro de 1. 993 . 

Publique-se e r egi str e- se . 

GABI NETE DA PRESIDÊNCIA 
DO ESTADO DO. AMAPÁ,· 

PORTARIA Nº 0105 /93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O PRESipENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, no uso das atr i buiçoes que l he 
confe r em 'os' art igos 14, i nc i so VII , do Decret o 
(N) n2 069 , de 15.05 . 91 e 26 , i nciso VI , do 
Regime nto Interno ·e t endo em vi s ta o contido no 

· p , A, n2 0453/93- GAB/PRESI DÊNCI A. 

RE S OLVE 

, NOMEAR q Dr. MARCELO MOREIRA DOS SANTOS, 
Tecni co Judi c i ario do Quadr o de Pessoal Perma
nente do Tribunal Regiona: Eleitoral do Estado 
do Amapá , ora ~ di sposição deste Egr~~io Tribu
nal de .Jus tiça , par a exercer, no Gabinete do 
Desemba r-gador BENEDITO ANTONI O LEAL DE MI RA, o 
Car go em Comi~são de ASSESSOR JURÍDICO, CÓdigo 
CDSJ -101. 02 , Nível CDSJ - 02 , nos tt . .:-mos dos a r-ti
gos 52 , 82 e 9 º do Dec reto ( N) nº 0070 , de 
15 .05 . 91 , a par t ir de 18 de feve r e i r o de 1993 . 

Publi que- se e r egi st re-se . 

GABI NETE DA PRESIDÊNCIA DO 'rRI BUNAL 
DO ESTADO DO Ai>IAPÁ , 5 de m ço de 

PORTARI A NQ 0106 /93- GAB / PRESIDtNCIA 

O Pres idente · do Tri buna l de 
J ustiça do Estado do Amaoá , no us o de s uas 
a t r i buições l ega is , 

Considerando a colabo ração 
recebida ~e t odo o corpo administrat i vo do 
Tr i buna l de J us tiça do Estado do Amapá nos dois 
primeiros a nos de i mpl ant ação , c uja 
admi nist ração chega a t ermo: 

Cons ide rando que, se ndo o prime iro 
Presi dente da Co rte, teve o encargo de coorde na r· 
o pl anej ame nt o e a implant ação dos ser vi ços 
j ud '- iários do Estado , t anto no referente as 
atividades me i o, como nas ativi~ades f im , para 
um bom atend imento ã pr estação j urisdicional 
p l eiteada pela popu lação do Amapá; 

Cons iderando que, para alcançar 
esse objeti vo teve de buscar o auxí li o de 

-pessoas · de outros órgãos e até mesmo de out ras 
unidades da Federação, com os conhecime nt os 
necessar1os em cada set or das atividades, 
com~J ndo a equipe que l he assessorou e conduziu 
a exec ução das tarefas, nest es do i s anos de 
gest ão do J udic i ári o Amapaense , 

R E S O L V E 

ELOGIAR o Sr Q JOS~ RI BEIRO DE 
OLIVEIRA, Técni co J ud i ciár io do Quadr o 
Perma nente da Justi ça do Estado do Amapá, pel a 
s ua at uação como Assessor de Re l ações Púb l icas 
dest a Presi dênci a_, onde comprovou ampl o 
conhec ime nto das at ividades na área sob sua 
dire~ão, demonstrando elevado gr a u de espirito 
públ ico, competê nc ia, dispo nibilidade, 
co la boração e probi dade, que mui to contr i buíram 
para que a J usti ça Estadual do Amapá, em me nos 
de dois a nos de i mpl antada, est eja f un~ ionando 
satisfatoriamente em toda a s ua á rea 
jurisdicional. 

GABI NETE DA 
DO ESTADO DO 

Publ ique-se e r egistre- se . 

PORTARI A N20107 /93-GAB/PRESID~NCIA 

O PRES~DENTE DO TRIBUNAL DE _JUSTIÇA DO 
ESTADO DO ~A, no uso das atribuiçoes que l he 
confe r-em os a r ti gos 14 , inci so IX, do Dec reto 
(N). n2 069 , de 15. 05 . 91 e 26, inciso VIH,, do 
Reg1mento I nt erno e tendo em vi sta o · cont i do no 
P.A . n2 0536/93- GAB/PRESIDÊNCIA. 

R E S OLV E : 

EXONE~, a pedi do , o servent uário JOSÉ 
RIBEIRO DE OLIVEI RA, Técnico J udic i á r i o per ten
cent e ao Quadr o de .fessoal Pe rmanente da Justiça 
do Est ado do AmaP.a , do Car-go em Comi ssão de 
ASSESSQR DE ~LAÇÕES PÚBLICAS do , Gabi ne t e da 
Presidenc i a , Codigo CDSJ-101.03; Nive l CDSJ-03 
a par ti r de 05 de março de 1. 993 . ' 
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Publique-se e registr-e-se . 

PORTARIA N2 0108 ./93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O · PRESIDE~TE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, no uso das a t ribuiçoes que l he 
conferem os artigos 14; inc iso XXIV . do Decreto 
(N). n2 069; de 15·. 05 .91 e 26 , inci~o XXII do 
Regimento I nterno e tendo em vi sta o contiq~ no 
Oficio 0094/ 93-TRE . 

RESOLVE 

COLOCAR a se rvidora MARIA DE N~ARÉ 
RODRIG~S RIBEIRO, Agente Judi c i ária , Codi go 
201 ~ . Ni ve l Nl·IE- 13 , Cl asse ;'C", do Quadro 
Espec1al d~ Pessoal oeste Egregio Tr-ibunal de 
Justiça, a di sposição do Tribunal Regional 

I 
~lei t oral, para exercer Cargo em Comissão, sem 
onus pa r a es t a Egr egia Corte, de confor-midade 
com os artigos 27 e 41, do Dec r e t o ( N) nº 0070 
de 15 de mai o de 1991, combinados com o artig~ 
93 , i tem I da Lei n2 8 .112, de 11 de dezembro de 
1990 , a contar des t a data . 

Publique -~e e regist re- se . 

GABI NETE DA PRESIDÊNCI A DO 
DO ESTADO DO Al•IAPÁ, em 05 de 

Des . 

PORTARI A N2 OlQ9/93-GAB/PRESID~NCIA 

O PRESIDE~TE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, no uso das at r i buiçÕes que l he 
conf e r-em os a r tigos 14, i nciso XXI V, do Decreto 
(N) nº 069 , de 15 . 05 . 91 e 26 , inc i so XXII , do 
Regimento .Interno e t e ndo em v i s ta o conti do no 
Ofi cio 0093/93~TRE . 

R E S O L V E 

, COLOCAR a se r-vidora LEONICE BORGES MELOt 
Taqui grafa contra tada pe l o Regime da CLT, a 
di sp9si çao d2 Tribunal Regional, Ele itoral do 
Amapa,. com onus par-a esta Egr egia Cor te de 
confQrmidade com os art igos 41 do Decreto (N) nº 
070 , de 15 de maio de 1991 , do Governo do Amapá , 
combinado com os a r tigos 93 , i t em I I , da Lei n2 
8 . 112/ 90 , l ê da Le i 6 . 999/ 82 e 23 , XVI , do CÓdigo 
Eleitoral , a conta r des ta data . 

Publ i que-se e r egistr e- se . 

.GABINETE· DA PR~S IDÊNCIA DO TRI BUNAL D' JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AI-lAPA , em 05 de m o de 1 . 3 . 

Des . 

PORTARIA N2 0110/93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O PRESID~NTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribui çoes que l he 
conferem os artigos 14 , inc i so XXIV , do Decreto 
(i~ ) n º 069 , de 15 . 05 , 91 e 26 , i nc iso XXII , do 
Regimento I nterno e tendo em vist a o contido no 
Oficio 0095/93-TRE . 

R E S O L V E 

COLOCAR a ser-yidora MARINALVA D' ALMEIDA 
DI AS, Agente J ud,ic i a r ia do Quadro Especi a_l de 
Pessoal , des te Egregio Tr-ibuna l de ' Justiça I c_od igo 
201 , Nivel-NI~E:- 1 3 , Cl asse "C", a di spos içao do 
'l'ribunal Regi 9na l El e1 t oral do Am apá , com Ônus 
para esta Egr-~gia Cor te , de confo rmidade com os 
artigos 41 , do Dec re to (N) n~ 070 , de 15 de maio 
de 1991 , do Governo do Amapa, combinado com os 
artigos 93 , item II , da Lei nº 8 .112/90 , 1ª da 
·Le i 6 . 999/82 e 23 , XVI , do CÓdigo Eleitoral , a 
contar dest a data . 

Publ ique-se · e r-egistre-se . 

GABI NETE DA PRf:SI DÊNC IA DO TRI BUNAL DE US'.riÇA DO 
ESTADO DO Al•!APA , em 05 de 1. 9 3 . 

I 

Des . 

PORTARIA N2 0111 /93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O PRESID~NTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, no uso das atpibuiçÕes que l he 
conf e r-em os a r-tigos 14, i nciso XXI V, do Dec r e to 
(N)n2 069 , de 15.05 . 91 e 26 , i nciso XXII , do 
Reg1ment o I nterno e tendo em vi s t a o cohtido no 
P.A. n2 .0515/93- GAB/PRESIDÊNCI A. 

RESOLV E 

. CONCEDER ao se rventuário FRANCI SCO AUGUSTO 
ROCHA, Age nte de Segur ança do Quadr o Pe r manente 
do Tribunal · Regional El~itoral do Amapá , 0 
pagamento de 06 ( seis ) di ar ias , de conformi dade 
com o art i go 65 , do Decr e to (N) nR · 0069/ 91 de 
15,05 , 91. I 

Publique- se e regi str-e- se . 

GABINETE DA PR~SIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE 
:ESTADO DO AMAPA , em O de m de 1. 9 

STIÇA DO 



MacaPá. 09-03-93 

PORTARIA Nl 0112 /93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O PRESID.f:NTE DO TRIBUNAL DE _JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, no uso das atri buiçoes que lhe 
conferem os artigos 14, i nciso XXIV , do Decreto 
(N) ni 0 69, de 15.05 . 91 e 26 , inciso XX~I , do 
Regimento Inte r no e tendo .em vista o cont1do no 
P.A . n i 0006/ 93- GAB/PRESIDENCIA . 

R E S O L V E 

CONCEDER ao Dr . JOSÉ LUÇIANO DE ASSIS, Juiz 
de Di rei t o Ti tu lar da Vara Uni c a da Cqmarca de 
Mazagão , o pagamento de 04 (quatro) diarias , de 
confo rmidade com o artigo 65 , do Decreto (N) n 2 

0069/91, de 15.05. 91 . 

Publique- se e reg istre- se . 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO 
ESTADO DO A~~PÁ , m 05 de 

PORTARIA Ni 0 113/93- GAB/PRESIDÊNCIA 

DO 

O PRESIDJ:NTE DO TRIBUNAL DE _JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuiçoes que l he 
conferem os artigos 14, inci so XXIV , do Decreto 
(N) ni 069, de 15 . 0 5 . 91 e 26 , inciso XXII , do 
Regimento Interno e tendo em vista o contido no 
P . A. n2 0432/93- DG . 

R E S O L V E 

CONCEDER ao Dr . DÉCIO J OSÉ SANTOS RUFINO , 
Juiz de Dire i to Titular da Va r a Única da Comarca 
de Tartarugalzi nho , o pa gaJoJento de 22 (vinte_ e 
duas) diarias , de confor 1n i daoe com o art1go b5 , 
do Decre to (h) ni 0069/ 91 , de 15 .05 . 91 . 

Publique - se e reg istre-se . 

uo 

PORTARIA NQ 0114 / 93-GAB/PRESIDtNCIA 

O Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições lega i s, 

Considerando a colaboração 
recebida de todo o c orpo administrativo do 
Tribunal de J ustiça do Estado do Amapá nos dois 
primeiros a nos de implantação, cuja 
administração chega a te r mo : 

Considerando que, sendo o primeiro 
Presidente da Corte, teve o encargo de c oordenar 
o planejam~nto e a implantaçã o dos serviços 
judiciários do Estado , tanto no referente as 
at ividades meio, como nas atividades fim, pa ra 
um bom atendimento à prestação jurisdicional 
pleiteada pela população do Amapá ; 

Considerando que, par~ alcançar 
esse objetivo teve de buscar o auxílio de 
pes soas de outros órgãos e até mes mo de outras 
unidades da Federação, com os· conhecimentos 
necessar1os em cada setor das atividades , 
compondo a equip~ que lhe assessorou e conduziu 
a execução das tarefas, nestes dois anos de 
gestão do J ud i c iário Amapaense , 

R E S O L V E 

I ) ELOGIAR a serventuária 
MAR~CIA DA COSTA SILVA, Auxiliar J udiciário, 
l otada nesta Presidência , pe la dedicação, 
efic i ência, senso de J' esponsabilidade , denodo e 
p r esteza com que desempenhou as tarefas que lhe 
foram atr i buídas nes ta Egrégia Côrte de Justiça. 

I~ ) Determinar que o presente 
elogi o seja reg i strado em seus assentos 
funcionais. 

GABINETE DA 
DO ESTADO DO 

Pub l ique- s e e registre -se. 

PORTARI A NQ 0115 /93-GAB/PRESIDENCIA 

O Pres ident e do Tribunal de 
Justiça do ~stado do Amapá, no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a colaboração 
recebida de todo o corpo administrativo do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá nos dois 
primeiros anos de implantação, cuja 
administração chega a termo: 

DIARIO OFICIAL 

Considerando que, sendo o pr i me iro 
Presidente da C~rte, teve o e ncargo de coordenar 
o plane jame nto e a implantação dos serv iços 
judici á rios do Estado, tanto no r e f e rente as 
atividades meio , como nas atividades fim , para 
um bom atendimento à prestação j u risdic ional 
pleiteada pela população do Amapá ; 

Considerando que, para alcançar 
esse objetivo teve de buscar o a uxil i o de 
pessoas d e outros órgãos e até me smo de outras 
unida des da Federação, com os conhecimentos 
nec essários em cada setor das atividades, 
compondo a equipe que lhe ass e s sor ou e conduziu 
a execução das taref as , nes tes doi s anos de 
gestão do Jud i ciário Anapaense, 

R E S O L V E 

I) ELOGIAR o ser ventuário PAULO 
GOMES DE ANDRADE , Atendente J udiciário, lotado 
nesta Pr esidência, pela dedicaçã o , eficiência, 
senso de respons ab i lidade, denodo e presteza com 
que desempenhou as tarefas que lhe foram 
atribuídas nesta Egrégia Côrte de Justiça. 

li ) Determinar que o presente 
elegi~ seja r egistrado em seus assentos 
funcionais. 

GABINETE DA 
DO ESTADO DO 

Publique-se e registt·e-se . 

PORTARIA NQ 

O Presidente do Tri bunal de 
Just i ça do Estado do Amapá. no uso de s uas 
atribuições legais, 

Considerando a colaboraçào 
recebida de todo o corpo administrativo do 
Tr i bunal de J ustiça do Estado do Amapa nos doi s 
primeiros anos de · implantação, cuja 
administração chega a termo : 

Conside rando q ue, sendo o primeiro 
Presidente da Corte, teve o encargo de coordenai 
o planejame nto e a impl antação dos se rviços 
jud i c l ar ios do Estado , tanto no 1eferente as 
a t ividades meio , como nas atividades fim. para 
um bom atendimento à prestação jur1sdicional 
p l eiteada pela população do Amapa; 

Considerando que, para alcançar 
esse objetivo teve ·de buscar o aux1l i o dP 
pessoas de outros órgãos e até mesmo de outra~; 
unidades da Federação, com os t.onheC"imentos 
nece ssar1os em cada setor das at1vidades. 
compo ndo a equi pe que I he assessorou e cond117 i u 
a exec uçã o das tarefas , nestes doi s anos de 
"estão do Judiciá r io Amapaense, 

R E S O L V E 

I) ELOGIAR o serventuar i o 
WELLISON LUIS SANTOS DA SILVA , Auxiliar 
Judic i ário, lotado nesta Presidência. pela 
dedi cação, eficiê ncia , senso de 
responsabilidade , denodo e presteza com q•~ 

desempenhou as tarefas que lhe foram atribuídas 
nes t a Egrégia Cõrte de Justiça. 

elogio seja 
func ionais. 

GABINETE DA 
DO ESTADO DO 

l i ) Determinar que o presente 
r eg i strado em seus assentos 

P ub lique-se e registre-se . 

PORTARI A NQ 0117 /93-GAB / PRESIDENCI A 

o P residente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a colaboração 
recebida de todo o corpo administrativo do 
Tribunal de Justi ça do Estado do Amapá nos dois 
primeiros anos de i mp lantação , cuja 
admini stração chega a termo: 

Considerando que , sendo o primeiro 
Presidente da Corte, teve o encargo de coordenar 
o planejamento e a implantação dos serviços 
judi ciários do Estado, tanto no refe rente as 
atividades mei o , como nas atividades fim, para 
um bom atendimento à prestação jurisdicional 
plei teada pel a população do Amapá; 

Considerando que, para alcançar 
esse objetivo teve de buscar o auxilio de 
pessoas de out ros órgãos e a t é mesmo de outra'" 
unidades da Federação , com os conhecimentos 
necess ar1os · em cada setor das atividades. 
c ompondo a eq uipe que l he assessorou e conduziu 
a execução das tarefas, nestes dois anos de 
gestão do Judic iário Amapaense, 

R E S O L V E 

-' I) ELOGIAR a s erve ntuári a 
JOZI NETE CORDEIRO TAVARES , ~gente J udiciário do 
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yuadro Especial da Justiça do Estado do Amapa , 
lotada nesta Presidência, pela dedicação, 
eficiência, senso de responsabilidade, denodo e 
presteza com que desempenhou as taref as que lhe 
foram atribuídas nesta Egrégia Côrte de Justiça . 

II) Determinar que o presente 
e log i o seja registrado em seus assentos 
fu nciona i s . 

GABINETE DA 
DO ESTAOO DO 

Publique-se e r egistre-se. 

JUSTlÇI) 
93 . 

PORTARIA NQ 01 18 / 93-GAB/PRES I DENCIA 

O Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapa, no uso de suas 
~tribuições legais , 

Considerando a colaboração 
receb ida de t odo o corpo administrativo do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá nos dois 
primeiros anos de i mpla ntação , cuja 
administração chega a termo: 

Considerando que , sendo o primeiro 
Presidente da Corte, teve o encargo de coordenai 
o planejamento e a implantação dos serviços 
j udi cià r i os do Estado , tanto no referente a'; 
atividades meio, como nas atividades fim. para 
um bom atendimento à prestação jurisd icional 
pleiteada pela _população do Amapa; 

Considerando que, para alcançar 
esse objetivo t e ve de buscar o aux1liu de 
pessoas de outros órgãos e at~ mesmo de outras 
unidades da Federação, com os conhecimentos 
necessar1os em cada setor das ativ idades. 
compondo a equipe que lhe assessorou e cornluziu 
a execução das tarefas, neste~ dois anos de 
gestão do Judiciário Amapaense, 

R E S O L V E 

I) ELOGIAR a servenludria 
ROSALBA SOARES ALVES , Agente Judicia1·io do 
Quadro Especial da Justiça do E~tado do Amdp.l, 
lotada nesta Presidenc ia, pela dedicaçao , 
efic1rncia , senso de responsab il i dade , denodo f' 

p1 cstc.za com que desempenhou as tarefas quP. ih(• 
foram ntrlbuidas nesta Egr~gia Côrte de Justiça 

II) Determinar que o PIP.~.entf' 

Plogio s eja r egi strado em seus IS"C'ntos 
funcionais. 

GI'\BTNETE DA 
DO r.S TAOO DO 

Publique-se e registre-se. 

.JUS TI Çr'\ 
. 99;$. 

PORTARIA NQ Ol19 /93-GAB/PRESIDENCIA 

O Pre sidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições legais , 

Conside rando a colaboração 
recebida de todo o corpo administrativo do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá nos dois 
primeiros anos de implantação, cujn 
administração chega a t ermo: 

Conside rando que , sendo o primeiro 
Presidente da Corte, teve o encargo de coordenai 
o pl anejamento e a implantação dos serviços 
judi c iários do Estado, tanto no referente as 
atividades meio , como nas atividades fim, para 
um bom atendimento à prestação jurisdicional 
pleiteada pela população·do Amapá; 

Considerando que , para alcançar 
esse objetivo teve de buscar o auxilio de 
pessoas de outros órgãos e até mesmo de outras 
unidades da Federação, com os conhecimentos 
necessar1os em cada setor das atividades. 
compondo a equipe que l he assessorou e conduziu 
a execução das tarefas, nestes dois anos de 
gestão do Judiciário Amapaense, 

R E S O L V E 

ELOGIAR o Sr Q PAULO ARA~JO DE 
OLIVEIRA pela sua atuação como Assessor 
Especial da Presidência, onde comprovou amplo 
conhecimento das at i vidades na area sob sua 
direçao, demonstrando e l evado grau de espírito 
pGbl i co, competência , disponibilidade, 
colaboração e probidade , que muito contribuíram 
para q ue a Just iça Estadual do Amapa , em menos 
de do i s anos de implantada, esteja fun~ionando 
satisfatoriamente em toda a sua drea 
j u r i sdi cional . 

GABINETE DA 
DO ESTADO DO 

Publique-se e registre-se . 

DEPARTAMENTO DE IMPRJ!NSA OFICIAL 



PORTARIA NQ 0120 /93-GAB/PRESIDtNCIA 

o· Pres idente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a colaboração 
recebida de todo o corpo administrativo do 
Tr ibunal de Justiça do Estado do Amapá nos dois 
primeiros anos de implantação , cuja 
adminis tração chega a termo : 

Considerando que, sendo o primeiro 
Presidente da Corte, teve o e nca rgo de c oordenar· 
o planej ame nto e a implantação dos ser viços 
judiciá r i os do Estado , tanto no r e ferente · a s 
atividades meio, como nas atividades fim, para 
um bom atendimento à prestação j urisdicional 
plei teada pela população do Amapá; 

Considerando que, par a alca nçar 
esse objetivo · teve de b uscar o a uxílio de 
pessoas de outros órgãos e até mesmo de out r as 
unidades da Federação , com os conhecimentos 
necessar 1os em cada setor das a tividades , 
compondo a equipe que lhe assessorou e conduziu 
a execução das tarefas, nestes do i s anos de 
gestão do Judic iári o Amapaense, 

R E S O L V E 
'· 

ELOGIAR a Sr ª SILVANA BATISTA 
QUEIROZ pela sua atuação como As sessora de 
Relações Públicas des t a Presidê ncia, onde 
comprovou amplo conhec ime nto das a tiv idades na 
á rea sob s ua direção , demonstra ndo elevado gra u 
de e spí r i to público , c ompetência , 
d isponibilidade, colabora ção e prob i dade, ·que 
muito co ntribuí r am para que a J us t i ç a Estadua l 
do Amapá , em menos de doi s anos de . implantada, 
esteja f unc i ona ndo sati s fatoriamente em t oda a 
s ua á rea juri sdici onal. 

GABI NETE DA 
DO ESTADO DO 

Publiq ue-se e registr e-se. 

J USTIÇA 
1. 9 93. 

Des . 

PORTARIA NQ 0121 /93-GAB/PRESIDI:NCIA· 

O President e do Tr i bunal de 
Just i ça do Es t ado do Amapá , no uso de suas 
atri b ui ções l egais, 

Considerando a colabor ação 
recebida de todo o corpo admi nis trat i vo do 
Tribunal de Jus tiça do Est a do do Amapá nos do i s 
pr i mei ros a nos de i~plantação, cuja 
a dmi nistr ação c~ega a termo: 

Considerando. que, sendo o prime ir·o 
Pres i dente da Corte , teve o encargo de coordenar 
o planej amento e a i mplantação dos serviços 
judic i á r i os do Estado , t a nto no refere nte as 
atividades meio, como .nas at ividades fim, pa r a 
um bom atendimento à prestação j ur'i sd i cional 
plei teada pe l a popul ação do Amapá ; 

Considerando que, para alcançar 
esse objeti vo t e ve de b us car o auxílio de 
pessoas de out r os ór gãos e até mesmo de outr as 
un i dades da Fe de r ação , com os conhecime ntos 
nec essar1os em cada s etor das at ividades , 
compondo a equipe que lhe a ssessorou e conduz iu 
a execução das t a r ef as, nes tes dois a nos de 
~estão do J udiciá ri o Amapaense , 

R E S O L V E 

ELOGI AR o Sr Q LEONARDO SANTOS DE 
OLIVEIRA pe la s ua a tuação comd Di retor do 
Departame nto de Tel ecomun i cações , onde comprovou 
amplo conhec imento das a tividades na área sob 
s ua d i reção , demonstrando elevado grau de 
espírito ~úbl ico, competência, disponi bilidade, 
colabor açao e probidade, que muito contr ibuíram 
para que a J ust iça E·s t adual do Amapá, em meno~; 
de dois a nos de imp l a ntada, esteja f unciona ndo 
sati s fatori amente em toda a s ua área 
j urisd icional. 

GABI NETE OA 
DO ESTADO DO 

Publique-~e e r egistre-se. 

TRIBUNAL O JUSTIÇA 
. 993. 

PORTARIA NQ 0122 / 93-GAB/PRESIDtNCIA 

O Presidente do Tribunal de 
Jus t iça do Estado do Amapá, no uso de s uas 
~tribuições l egais, 

Cons ide ra ndo a col aboração 
recebida de· todo o corpo admi nistr ativo do 
Tribu na l de J ustiça do Estado do Amapá nos do i s 
pr ime iros a nos de impla ntação , cuj a 
admi nistração c hega a t ermo : 

Conside r ando que , s endo o pri meiro 
Presidente da Cor t e, teve o e ncargo de coordena r 
o pl anejamento e a i mplantação dos serviços 
j udiciár ios do esta do, .tanto no refe re nte as 
atividades mei o , c omo nas at i vidades fi m, para 
um bom a t e ndi me nto à prestação j ur isdiciona l 
p l eiteada pe la população do Amapá ; 

Cons i dera ndo. que, para · a l cançar 
esse objetivo t eve de b uscar o a uxilio de 
pessoas de outros órgãos e até mesmo de outras 
unida des da Fede ração, com os conhecimentos 
necessar 1os em cada setor das ativ idades, 
compo ndo a equipe que l he assessorou e c onduz iu 
a execução das t a r efas, nestes doi s anos dE~ 
gest ão do Judi c i á r io Amapaens~. 

R E S O L V E 

. I) ELOGIAR o Sr Q OSVALDIND MOU~O 
DA COSTA Ajuda nte de Ordem desta Pres i dênc i a, 
pela dedi cação , eficiência, senso de 
r·~spqnsabi 1 i dade, de nodo e presteza com que 
desempe nhou as ta r efas que lhe f or am atribuídas 
nesta Egrég i a Côrte de J us tiça . · 

II) Determinar que o presente 
e logio seja registrado em seus assentos 
~c i~~· 

· DIÁRIO OFICIAL 

Publique- se.e reg1stre-se . 

GABINETE DA 
.DO ESTADO DO 

JUSTIÇA 
3. 

PORTARIA NQ 0123 /93-GABtPRESIDtNCIA 

O Pres idente do Tri bunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições legais , 

Considerando a colaboração 
recebida de todo o corpo admi ni strativo · do 
Tribuna l- de J us t iça do Estado do Amapá nos do i s 
primeiros a nos de impla ntação, c uj a 
admin ist r ação chega a t e rmo : 

Conside rando que , s endo o p rimei ro 
Presidente da Corte, teve o encargo de coordenar 
o pl~nej amento e a impla ntação dos serviços 
judic i ários do es t ado , tanto no refe r ente as 
a tividades meio, como nas atividades fi m, para ' 
um bom atendimento à prestação jurisdic iona l 
plei t eada pela população do Amapá ; 

Conside rando que , para a l canç ar 
esse objetivo teve de buscar o · auxilio de 
pessoas de outros ór gãos e até mes mo de outras 
unidades da Federação , com os conheciment os 
necessar1os em cada seto r das ativi dades, 
compondo a equi pe que l he assessorou e conduz i u 
a exec ução das tarefa s , nes t es dois anos de 
gestã o do J udiciári o Amapaense, 

R E S O L V E 

I) ELOGIAR o SrQ MANOE L FERREIRA 
DOS SANTOS, Assessor 'de Relações - Públicas do 
Gabinete do Desembargador HONILDO AMARAL DE 
MELLO CASTRO pela ded i cação, eficiência, se nso 
de r esponsabilidade, de nodo e presteza com que 
desempenhou as tarefas · que lhe fo r am atrib uídas 
nesta Egrégia Côrte de J ustiça. 

e logio seja 
funcionais . 

I I) Determi na r que o 
regi strado em seus 

pr esentE 
assentos 

Publ ique-se e registre-se. 

GABI NETE DA 
DO ESTADO DO 

' PORTARIA NQ 0124 /93-GAB/PRESIDI:NCIA 

o Presidente do 
Jus t iça do Estado do Amapá, no 
a tribui ções l egais, 

Tribunal 
us o de 

USTIÇA 
3 . 

de 
s uas 

Considerando a colaboração 
receb ida de todo o cor po administrati vo do 
Tribuna l de Justiça do Estado do Amapá nos dois 
pr· imeiros a nos de implantação, cuj.:1 
administração c hega a termo: 

Considera ndo q ue , sendo o prime iro 
Pr es i de nte da Corte, teve o e nc argo de coor dena r 
o planejame nto e a i mpla ntação dos se r vi ços 
judi c i á~ios do estado, t anto no referente as 
a tivi dades meio, como nas atividades f im , para 
um bom atendiment o à pres t ação juri sdi c i ona l 
pleiteada pe l a pop ulação do Amapá; 

Considerando que, para alcançar 
esse objetivo t eve de bus car o auxi lio de 
pessoas de outros ór gãos e até mesmo de outra s 
uni dades da Federação , com os conhe cime ntos 
necessar1os , em cada seto r das atividades, 
compondo a equipe que l he assessorou e conduz iu 
a execu~ão das tarefas, nest es do i s anos de 
gestão do Judiciário Amapae nse, 

R E S O L V E 

I) ELOGIAR o SrQ MARCELO MARINHO 
BRA NCO , Digitador dest e Tr ibunal de J ustiça, 
pel a dedicação, ef i ciência, senso de 
responsabi l idade , de nodo e · presteza com que 
desempenhou as tarefas que lhe foram atribuídas 
nesta Egrégia Côrte de J ustiça. 

elogio sej a 
'f unci ana i s . 

·GAB I NETE DA 
DO ESTADO DO 

II) Determi nar que o 
regi strado em se us 

Publ ique-se e regist re-s e. 

prese nte 
assentos 

PORTARIA NQ 0125 /93-GAB/PRESIDENCIA 

O President e do Tr ib unal de 
J us tiça do Estado do Amapá, no uso de s uas 
atribu ições l egais , 

· Considerando a colaboração 
recebida de t odo o co r po admini strativo do 
Tribuna l de J us t iça do Estado do Amapá nos dois 
primei r os anos de i mpl a ntação, cuj a 
admin i str ação c hega a ter.mo: 

Cons iderando que , sendo o p r 1meiro 
Presi de nte da Cor te, teve .o e ncargo de coordena r 
o pl a ne j amento e a i mp l antação dos serv i ços 
j udiciários do est ado, t a n'to no referent e as 
ativi dades mei o , como nas at i v i dades fi m, para 
um bom atendi me nto à prestaç ão j uri sd iciona l 
p leiteada pela população do Amapá; 

Considerando que , para a l ca nçar 
esse objetivo . t eve de buscar o a uxi li o de 
pessoas de out r os ór gâos e até mesmo de out ras 
unidades .da Federação , com os conhecime ntos 
nece~sar1os em cada setor das a t ivi dades, 
compondo a equi pe q ue l he assessor ou e conduz iu 
a exec ução das taref as , nestes dois anos de 
ges t ão do J udiciário Amapaense, · 

R E S O L V E 

I) ELOGIAR o SrQ RILDOMAR J UCA 
LEITE FERREIRA, Agente Administrat i vo do Extinto 
Te r ritó rio Feder al do Amapá , à 'd ispos iç.!o dest e 
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:ri~unal de J ustrÇ~ pe!a dedicação, ef icienc1a, 
senso de responsabilidade, denodo e presteza c om 
q ue des empenhou as ta refas que lhe foram 
atribuí das nesta Egrégi a Côr t e de J ustiça . 

II) Deter mina r que o pre s ente 
elogio seja regis t rado em seus ass entos 
fu nciona i s . 

GABINETE DA 
DO ESTADO DO 

Publique- se e registre-se. 

JUST IÇA 
1.993. 

PORTARIA NQ 0126 /93-GAB/PRESID~NCIA 

o Pres ident e do Tr ibunal de 
J usti ça do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a colaboração 
receb ida de todo o corpo a dminis trativo do 
Tr ibunal de J ustiça do Estado do Amapá nos doi s 
pri meiros a nos de impl a ntação , cuj a 
a dmini stração c he ga a termo : 

considerando que , sendo o primeiro 
Presidente da Corte, teve o encargo de coordenar 
o planej a mento e a implantação dos serviços 
judic i ár i os do estado, tanto no referente ae 
at i vidades meio , como nas atividades fim, para 
um bom ate ndi me nto à p r eqtação j ur i sdicional 
p l e iteada pel a população do Amapá; 

~onsiderando que, para a l cançar 
esse objetivo teve de busca r o auxi li o de 
pessoas de outros ór gãos e at é mesmo de out ra s 
unidades pa Feder ação, com os conhecimentos 
necessá rios em cada setor das at i vidades, 
compondo a equi pe que l he assesso rou e conduzi u 
a ·execução das t arefas , nes t es dois a nos de 
gestão do Judiciário Amapae nse, 

R E S O L V E 

I ) ELOGIAR o SrQ HILMO MORAIS DE 
AZEVEDO , Motorista do Extinto Território Feder a l 
do Amapá, à disposição des t e Tri bunal de 
J ustiça, pela dedicação, eficiência, senso de 
r esponsabi l i dade, de nodo e ·presteza com que 
de sempenhou as t a r efas q ue lhe fo~am a tribuídas 
nesta Egrégia Côrte de Justiça . 

e logio seja 
f uncionais. 

GABINETE . DA 
DO ESTADO DO 

II ) Determinar que o 
regist rado · em se us 

Publ i que-se e registre-se . 

prese nte 
assentos 

PORTARIA NQ 0127 /93-GAB/PRESIDtNCIA 

O Preside nte do Tribunal de 
J ust iça do Estado do Amapá , no uso de suas 
atribuições l e ga i s , 

Considerando a colaboração 
recebi da de todo o cor po · adm i ni s trativo do 
Tribunal de J us ti ça do 'Es tado do Amapá ~os dois 
prim~iros anos de impla ntação, c uja 
a dmin istração c hega a termo : 

Considerando que, sendo o pr imei ro 
President e da Corte, teve o encar go de c oor denar· 
o pla nejamento e a i mplantação dos ser viços 
j udiciár ios do estado , tanto no ref erente as 
a tiv i dades me i o, como nas ati vi dades fi m, para 
um bom atend i me nto i prestação j uris diciona l 
pl e i teada pela população.do Amapá; 

Cons idera ndo que, par· a alcançar 
esse objetivo teve de b uscar o auxílio de 
pessoas de outros órgãos e até mesmo de outras 
uni dades da Federação, com os conhecimentos 
necessar1os em cada set or das atividades, 
compondo a equipe que lhe assessorou e conduz iu . 
a execução das tarefas, nestes do i s anos de 
gestão do Judiciário Amap'ae nse , 

R E S O L V E 

I) ELOGIAR o Sr Q KLINGER 
FONTINELLI J~NIOR , Agente de Segurança des ta 
Presidência pela dedicação, efici ê ncia , senso de 
responsabilidade, denodo e presteza com que 
des~mpenhou as ta r efas que l he foram at r ibuídas 
nesta Egrégi a Côrte de Just i ça. 

elogio sej a 
funcio nais. 

II) Determinar 
r egi strado em 

que o 
se us 

Pub lique-se e r egistrr,-se. 

GAB I NETE DA 
DO ESTADO DO 

presente 
a ssentos 

PORTARIA NQ 0128 /93- GAB/PRESIDENCIA 

O Presi dente do Tribún.al de 
Justiça do Est ado do Amapá, no uso de s uas 
atrib uições l ega is, 

Cons iderando a colaboração 
r ecebida de todo o corpo administrativo do 
Tribunal de J us t iça do Est ado do Amapá nos dois 
primeiros a nos de i mplantação, c uja 
admin i s t ração c hega a t ermo: 

Considerando que , se ndo o pr ime iro 
P reside nte da Corte, teve o encar go de coor de na r 
o planejamento e a impl a ntação dos serviços 
judiciár ios do estado, tanto no ref erente as 
a t i vidades meio , como nas a tividades fi m, para 
um bom atendi me nto à p restação juri sdiciona l · 
p l ei t eada pela população do Amapá; 

Cons idera ndo que , para a l ca nçar 
esse objetivo t eve de b uscar o auxí l io de 
pessoas de out r os ór gãos e até mesmo de out ras 
un i dades da Federação, com os conhecime ntos 
necessar 1os em cada setor das a t ividades, 
compondo a equipe que: lhe assessorou e conduziu 

•. a execução .9-'!s tar~fa~ , nest es dois a nos. ~ 



gestão do Judiciário Amapae""'"• 

RESOLVE 

I) ELOGIAR a Srª MARIA ZELY 
FERREIRA GOMES , Técnico Judiciário do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, à 
disposição deste Tribunal de Justiça, pela 
dedicação, eficiência, senso de 
responsabilidade, denodo e presteza com que 
desempenhou as tarefas que lhe foram atribuídas 
nesta Egrégia Côrte de Justiça . 

elogio seja 
funcionais. 

GABINETE DA 
DO ESTADO 00 

II) Determinar que o 
registrado em seus 

Publique-se e registre-se . 

presente 
assento s 

PORTARIA NQ 0129 / 93-GAB/PRESIDENCIA 

o Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a colaboração 
recebida de todo o corpo administrativo do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapa nos dois 
primeiros anos de implantação, cuja 
administração chega a termo: 

Considerando que, sendo o primeiro 
Presidente da Corte, teve o encargo de coordenar 
o planejamento e a implantaçRo dos serviços 
judiciários do estado, tanto no referente as 
atividades meio, como nas atividades fim, para 
um ·bom atendimento à prestação jurisdicional 
pleiteada pela populaçao do Amapa; 

Considerando que, para alcançar 
esse objetivo teve de buscar o aux1lio de 
pessoas de outros órgaos e atP mesmo de outras 
unidades da Federaçao, com os conheci me ntos . 
necessários em cada seto r das atividades, 
compondo a equipe que lhe assessorou e conduzi u 
a execução das tarefas, nestes dois anos de 
gestão do Judiciario Amapaense, 

R E S O L V E 

I) ELOGIAR a Srª CORINA 
CONCEIÇ~O , Atendente da Prefeitura Municipal de 
Macapá, à disposição deste Tribunal de Justiça, 
pela dedicação, eficiência, senso dE~ 
responsabilidade, denodo e preste7a com que 
desempenhou as tarefas que lhe foram atribuidae 
nesta Egregia Côrte de Justiça. 

elogio seja 
funcionais. 

li) Determinar 
registrado em 

que o 
seus 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA PRESIOENCIA 00 
DO ESTADO DO AMAPA, 

Des. 

presente 
assentos 

PORTARIA NQ 0130 /93-GAB/PRESIOENCIA 

O Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições legais. 

Considerando a colaboração 
recebida de todo o corpo administrativo do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapa nos dois 
primeiros anos de implantação, cuja 
administração chega a termo: 

Considerando que, sendo o pr imeiro 
Presidente da Cor·te, teve o encargo de coordenar 
o planejamento e a i mplantaçao dos serv iços 
judiciários do Estado, tanto no referente as 
atividades meio, como nas atividades fim, para 
um bom atendimento a prestaç5o Jurisd icional 
pleiteada pela população do Amapa; 

Considerand o que, para alcançar 
esse objetivo teve de buscar o aux1lio de 
pessoas de outros orgãos e ate mesmo de outras 
unidades da Federação, com os conhecimentos 
necessar1os em cada setor das ativ i dades, 
compondo a equipe que lhe assessorou e conduziu 
a execução das tarefas, nes tes dois anos de 
1estão do Judiciário Amapaense, 

R E S O L V E 

ELOGIAR a Sr ~ MARISTE LA WEILL 
PESS6A pela sua atuação como Chefe de Gabinete 
desta Presidéncia, onde comprovou amplo 
conhecimento das atividades na aren sob sua 
direção, demonstrando elevado qrau dP esplr\to 
público, . competéncia, di s ponibilidade. 
colaboração e probidade, que muito contribuíram 
para que a Justiça Estadual do Amapá, em meno'> 
de dois anos de implantada, esteja func ionando 
satisfatoriamente em toda a sua area 
jurisdicional. 

GABINETE DA 
DO ESTADO DO 

Des. 

Publique-se e registre- se , 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

JUSTIÇA 
93. 

NÃO TENHA SUA MATÉRIA RECUSADA 
o. Diár~o ~fiei ai do Estado só aceita-Gabaritos pa

r~ pubhcaçao ngorosamente dentro dos requisitos do 
s1stema OFF-SET. Existem normas a · o. Leia-as 
com atenção. O seu texto será legfvel para to 

DIÁRIO OFICW. 

PORTARIA NQ 0131 '/93-GAB/PRESIOtNCIA 

O Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá , no uso de s uas 
atribuições lega is , 

Considerando a colaboração 
r 'e cebida de todo o corpo administrat i vo do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá nos dois 
prime iros anos de implantação, cuja 
administração chega a termo : 

Considerando que, sendo o primeiro 
Presidente da Corte, teve o encargo de coordenar 
o planejamento e a imp lantação dos serviços 
judiciários do Estado , tanto no referentP a s 
atividades me i o, como nas atividades fim, para 
um bom atendimento à prestação jurisdicionai 
pleiteada pe l a população do Amapá; 

Considerando que, para alcançar 
esse objetivo teve de buscar o auxílio de 
pessoas de outros órgãos e até mesmo de outras 
unidades da Federação, com os conhecimentos 
necessar1os em cada setor das atividades, 
compondo a equipe que lhe assessorou e conduziu 
a execução das tarefas, nestes dois anos de 
gestão do Judiciário Amapaense , 

R E S O L V E 

ELOGIAR o SrQ GILBERTO ANTONIO DE 
OLIVEIRA pela sua atuação como Presidente da 
Comissão de Licitação desta Egrégia Côrte, onde 
comprovou amplo conhecimento das atividades na 
area sob sua direção, demonstrando elevado grau 
de esp1rito publico , competência, 
disponibil idade, colaboração e probidade, que 
mui to contribuí ram para que a Justiça Estadual 
do Amapá , em menos de dois anos de i mp lan tada , 
esteja funcionando satisfatoriamente e m toda a 
sua area jurisdicional. 

GABINETE DA 
DO ESfADO 00 

Publique-se e registre-se. 

PORTARIA NQ 0 132/93-GAB/ PRESIOENCIA 

O Presidente do tribunal de 
J ustiça do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a colabo r ação 
recebida de t odo o corpo administrativo do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá nos dois 
primeiros anos de implantação, cuja 
administração chega a termo: 

Considerando que, sendo o primeiro 
Presidente da Corte, teve o encargo de coordenar· 
o planejamento e a implantação dos serv iços 
judiciários do estado, tanto no referente a s 
atividades meio, como nas atividades fim, para 
um bom atendimento à prestação jurisdicional 
pleiteada pela população do Amapá; 

Considerando que , pa r a alcançar 
esse objetivo teve de buscar o auxilio de 
pessoas de outros órgãos e até mesmo de out ras 
unidades da Federação, com os conhecimentos 
necessar1os em cada setor das atividades, 
compondo a equipe que lhe assessorou e conduziu 
a execução das tarefas, nestes dois anos de 
gestão do Judiciário Amapaense, 

R E S O L V E 

ELOGIAR a Sr9 NAOJA MARIA ALVES 
MADEIRA BARROS pela sua atuação como Assessora 
de Relações Públicas do Desembargador MARIO 
GURTYEV DE QUEIROZ onde comprovou amplo 
conhec imento das ativ idades na área sob sua 
direção, demonstrando elevado grau de espírito 
público, competência, disponibilidade, 
colaboração e probidade, que muito contribuíram 
para que a Justiça Estadual do Amapá, e'!!.--menos 
de dois anos de implantada , esteja f uncionando 
satisfatoriamente em toda a sua área 
juris diciona l. 

GAB[NETE DA 
DO ESTADO 00 

Publique-se e registre-se. 

JUSTIÇA 
93. 

PORTARIA NQ 0 133/93-GAB/ PRESIOENCIA 

O Presidente do t ribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições legai s , 

Considerando a colaboração 
recebida de todo o corpo administrativo do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá nos dois 
primeiros anos de implantação , cuja 
administração chega a te r mo : 

Considerando que, sendo o primeiro 
Presidente da Corte, teve o encargo de coordenar 
o planejamento e a implantação dos serv i ços 
judiciár ios do estado, tanto no referente as 
atividades meio, como nas atividades fim, para 
um bom atendimento à prestação jur isdi cional 
pleiteada pela população do Amapá ; 

Considerando que, para alcançar 
esse objetivo, teve de buscar o auxilio de 
pessoas de outros órgãos e até mesmo de ~utras 
unidades da Federação, com os conhecim~tos 
necessar1os em cada setor das atividades, 
compondo a equipe que lhe assessorou e conduziu 
a execução da s tarefas, nestes dois anos de 
gestão do Judiciário Amapaense , 

R E S O L V E 

ELOGIAR a Srª YOLANDA CORRtA DOS 
SANTOS pela sua at uação como Assessora de 
Releções Públicas da Presidência onde comprovou 
amplo conhecimento das ativ idades na área sob 
sua direção , demonstrando elevado grau de 
espírito público, competência , disponibilidade, 
r.olaboração _ ~ orobidade, que muito cont~ibui~am 
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para que a Justiça Estadual do A~apá, em_ menos 
de dois anos de implantada, esteJa func1onando 
satisfatoriamente em toda a sua área 
j ur isdicional. 

Gl'""lNETE DA 
D(• ESTADO DO 

Publique-se e registre-se. 

JUSTIÇA 
I 993 . 

Des . 

PORTARIA NQ 0 134/93-GAB/PRESIOENCIA 

O Presidente do tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá , no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a colaboração 
recebida de todo o corpo administrativo do 
Tribuna l de Justiça do Estado do Amapá nos dois 
primeiros a nos de implantação, c uja 
administração chega a termo: 

Conside rando que, sendo o pri.m<~i r o 
Presidente da Corte, teve o encargo de coordenar 
o planejamento e a implantação dos serviços 
judiciarios do estado, tanto no referente as 
atividades meio, como nas atividad · fim, para 
um bom atendimento à prestação jurisdicional 
pleiteada pela população do Amapá; 

Conside rando que, para alcançar 
esse objetivo teve de buscar o aux1lio de 
pessoas de outros órgãos e até mesmo de outras 
unidades da Federação, com os conhecimentos 
necessar1os em cada setor das atividades, 
compondo a equipe que lhe assessorou e conduziu 
a ~xecução das tarefas, nestes dois anos de 
gestão do Judiciario Amapaense, 

R E S O L V E 

ELOGIAR a Srª TELMA 00 SOCORRO 
GÕES PARENTE pela sua atuação como Assessora de 
Relações Publicas da Oireloria Geral onde 
comprovou amplo conhec imento das atividades na 
área sob sua direção, demons t r ando elevado grau 
de espírito público, competência. 
disponibilidade. colaboração e probidade. que 
muito cont1 ibuiram para que a .Justiça Fstadual. 
do Amapa, em menos de dois ano» de implantada, 
esteja funcionando satistatortamente em toda .1 
sua area jurisdiciona l . 

GAB INETF OA 
DO ESTADO DO 

Publique-se e reqistre-se. 

JUSTIÇA 
93. 

Oes . D6 

PORTARIA NQ __ 0_1 3_5 ___ /93-GAB/PRESIOENCIA 

O Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a colaboração 
recebida de todo o corpo administrativo do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá nos dois 
primeiros anos de implantação~ cuja 
administração chega a termo: 

Considerando que, sendo o primei ro 
Presidente da Corte, teve o encargo de coordenar· 
o planejamento e a implantação dos serviços 
judiciários do estado, tanto no referente as 
atividades meio, como nas atividades fim, para 
um bom atendimento ã prestação jurisdic i onal. 
pleiteada pela população do Amapá; 

Consi derando que, para alcançar 
esse objetivo teve d• buscar o aux1lio dP 
pessoas de outros órgãos e até mesmo de outra~·. 
unidades da Federação, com os conhecimentos 
necessar tos em cada setor das atividade~. 

compondo a equipe que lhe a ssessorou e conduziu 
a execuçao das tarefas, nestes dois anos d0 
gestão do Judiciário Amapaense, 

R E S O L V E 

ELOGIAR o Sr9 JO~O LOURENÇO DA 
SILVA pela sua atuação como Diretor da 
secretaria de Contro le Inter no onde domprovou 
amplo conhecimento das atividades na area sob 
sua direção , demonstrando elevado grau de 
espírito público, competência, disponibilidade. 
colaboração e probidade, que muito contr ibui ram 
para que a Justiça Estadual do Amapa, e m menos 
de do i s anos de implantada , esteja funcio nando 
sati~fatoriamente em toda a q ua areM 
jurisdicional. 

GABINETE DA 
DO ESTADO 00 

Publique-se e reqist~e-se . 

USTIÇA 
3 . 

PORTARIA NQ 0 136 /93-GAB/PRESIOENCIA 

O Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estaco do Amapa, no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a colaboração 
recebida de todo o corpo administrativo do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapa nos dois 
primeiros anos de implantação , cuja 
administração chega a termo: 

Considerando que, sendo o primei 1·o 
Presidente da Corte , teve o encargo de coordenar 
o planejamento e a implantação dos serviços 
judiciários do estado, tanto no referente as 
atividades meio, como nas atividades f im. para 
um bom atendimento à prestação jurisdicional 
p 1 e i teada pe 1 a popu 1 ação do r~mapá ; 

Considerando que, para alcançar 
esse objetivo teve de buscar o auxílio de 
pessoas de outros órgãos e até mesmo de outras. 
unidades da Feder ação, com os conhecimentos 
necessar1os em cada setor das atividades 
compondo a equipe que 1he assessorou e conduz i~ 
a execução das ta r efas , nestes dois anos de 



gestão do Judlclarlo . Hmapae nse , 

R E S O L V E 

ELOGIAR o SrQ ELIAS DO NASCIMENTO 
pela sua atuação como Direto r do ·Depa rtame nto de 
Planejamento e Finanças onde comprovou ampl o 
conhecimento das atividades na área sob sua 
direção, demonstrando elevado grau de espíri to 
público, competência, dispo nibilidade, 
col aboração e probidade , que muito contr i buíram 
para que a Justiça Estadua l do Amapá, em menos 
de ··do is a nos de implantada, esteja fu ncionando 
satisfatoriamente em toda a sua área 
j urisdicional. 

GAB INETE DA 
00 ESTADO DO 

Publique-se e registre- se. 

PORTARIA NQ 0137 /93-GAB/ PRESIOtNCIA 

o Presidente do T~ibunal de 
Justiça do Estado do Amapá , no uso de suas 
atri buições legais, 

Considerando a colaboração 
r ecebida de todo o corpo ad~inistrativo do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá nos dois 
primeiros anos de implantação, cuja 
admi nistração chega a termo: 

Considerando que, sendo o primeiro 
Presidente da Cor·te, teve o encar'go de coor-denar· 
o planejamento e a implantação dos serviços 
judiciários do estado , tanto no referente as 
atividades meio, · como nas atividades fim, para 
um bom atendime nto à prestação j ur i sdi cional 
pleiteada pela população do Amapá ; 

Considerando que, para alcançar 
esse objetivo teve de buscar o auxilio de 
pessoas de outros órgãos e a t é mesmo de outras 
un idades da Federação, com os conhecimentos 
necessar1os em cada setor das atividades, 
compondo a equipe que lhe assessorou e conduziu 

I a execução das taref as , nestes dois anos de 
. gestão do Jud i ciário Amapaense, 

R E S O L V E 

ELOGIAR o SrQ BENEDITO DA SILVA 
PICANÇO pe l a s~a atuação como Diretor do 
Departamento de Contabilidade e Finanças onde 
comprovou ampl o conhecimento das atividades na 
área sob sua direção, demonstrando elevado grau 
de esp írito público, competênc i a, 
disponibilidade, colaboração e prob i dade, que 
muito contribuíram para que a Justiça Estadual 
do Amapá, em menos de dois anos de implantada, 
estej a funcionando sat i sfatoriamente e m toda a 
sua área jur isdicional . 

GABINETE DA 
DO ESTADO DO 

Publique-se e registre-se. 

JUSTIÇA 
.993. 

PORTARIA NQ 0138 /93-GAB/PRESIDE:NCI A 

O Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no' uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a colaboração 
recebida de todo o corpo admin{strativo do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá nos dois 
primeiros anos de implantação, cuja 
administração chega a termo : 

Considerando que, sendo o primei r o 
Presidente da corte, teve o encargo de coordenar 
o planejamento e a implantação dos serviços 
judiciários do estado, tanto no referente . as 
atividades meio , como nas at ividades fim, para 
um bom atendimento à prestação . jur i sdicional 
pleiteada pela Ropulação·do Amapá; 

Considerando que, para alcançar· 
esse objetivo teve de buscar o auxílio de 
pessoas de outros órgãos e até mes mo de outras 
unidades da Federação, com os conhecimentos 
necessar1os em cada setor das atividades , 
compondo a equipe que lhe assessorou ~ conduziu 
a execução das tarefas, neste s dois anos de 
gestão do Jud i ciário Ama~aense , 

R E S O L V E 

ELOGIAR o SrQ JOS~ MARIA MONTEIRO 
DAVID pela sua atuação como Di reto r· Geral onde 
comprovou amplo conhecimento das atividades na 
área sob sua direção, demonstrando e levado grau 
de espir~to público, competência, 
disponibilidade, colaboração e probidade, que 
muito contribuíram para que a Justiça Estadual 
do Amapá , em menos de dois anos de impl antada, 
esteja func ionando satisfatoriamente em toda a 
sua área jurisdicionar. 

GABI~ETE DA 
DO ESTADO DO 

Publ i que- se.e regist r e-se. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

TEMPO MARCADO 

Para que uma publicação saia no· Diário Oficial 
do Estado em' tempo hábil é preciso que o cliente en
tregue sua matéria até às 13:00 horas. Depois, só no 
dia seguinte. 

DIÁRIO OFICIAL 

PORTARIA NQ 0139 /93~GAB/PRESIDENCIA 

o Presidente do Tribunal de 
Just iça do Estado do Amapá,· no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a colaboração 
recebida de t odo o corpo administrativo do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá nos do i s 
primeiros anos de impla ntação , cuja 
administração c heg·a a termo: 

Considerando que , sendo o primei ro 
Presidente da Corte , teve o encargo de coordenar 
o planejamento e a implantação dos serviços 
judiciários do estado , tanto no referente as 
atividades meio, como nas a t ividades f im, pa r a 
um bom atendimento à prestação jurisdicional 
pleiteada pela população do Amapá; 

Considerando que, para alcançar 
esse objetivo teve de buscar o a uxilio de 
pessoas de outros órgãos e até mesmo de outras 
unidades da Federação, com os conhecimentos 
necessar1os em cada setor das atividades, 
compondo a equipe que lhe assessorou e conduzi u 
a execução das tarefas, nestes dois ~nos de 
gestão· do Judiciário Amapaense , 

R E S O l V E 

ElOGIAR o SrQ JURACY DA SILVA 
FREITAS pela sua atuação . como Diretor do 
Departamento de Pessoal onde comprovou amplo 
conhecimento das atividades na área sob sua 
direção, demonstrando elevado grau de espír ito 
público, competência, disponibilidade, 
co l aboração e probidade, que muito contribuíram 
para que a Justiça Estadua l do Amapá, e m menos 
de dois anos de implantada, esteja f uncionando 
satisfatoriamente em toda a s ua área 
jurisdicional. 

GABINETE DA 
1)0 ESTADO DO 

Publique-se e registre-se . 

PORTARIA NQ Ol40 /93-GAB/PRESIDtNCIA 

o Presidente do Tribunal de 
J ustiça do Estado do Amapá , no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a colaboração 
recebida de todo o corpo administrativo do· 
Tribunal de J ustiça do Estado do Amapá nos dois 
p rimei ros anos de imp lantação, cuja 
a dministração chega a termo : 

Considerando q ue , sendo o primeiro 
Presidente da Corte , teve 6 encargo de coordenar 
o planejamento e a implantação dos serviços 
judic iários do estado, tanto no referente as 
atividades meio, como nas ativ i dades fim, para 
um bom atendimento à prestação jurisdicional 
pl eiteada pela população do Amapá ; 

Cons i derando que, par a alcançar 
esse objetivo teve de buscar o auxilio de 
pessoas de outros órgãos e até mesmo de outras · 
unidades da Federação, com os conhecime ntos 
necessar1os em cada setor das atividades, 
compondo a equipe que lhe assessorou e conduziu 
a execução das t arefas, nestes dois anos de 
gestão do Judiciário Amapaense, 

R E S O L V E 

ELOGIAR o SrQ OSMAR NERY MARI NHO 
pela sua atuação como Diretor do Departamento de 
Apoio Administ rativo onde comprovou amplo 
conhecimento das atividades na · área sob sua 
direção, demonstra ndo elevado grau de espírito 
público, competência , disponibili dade, 
colaboração e probidade, que muito contribuíram 
para que a Justiça Estadual do Amapá, em menos 
de do i s anos de i mplantada, esteja f uncionando 
satisfatoriamente em t oda a sua área 

· juri sdicional. 

GABINETE DA 
DO ESTADO 00 

Pub lique-se e registre-se . 

JUSTIÇA 
93. 

PORTARIA NQ 0141 /93-GAB/PRESIDE:NCIA 

O Presidente do Tr i b una l de 
Justiça do Estado do Amapá , ,no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a colaboração 
recebida de todo o corpo administrativo do 
Tribunal de J ust iça do Estado do Amapá nos dois 
pr·imei r os a nos de implantação , cuj <t 
administração chega a termo : 

Considerando que, sendo o primeiro 
Presidente da Corte , teve o encargo de coordenar 
o planej amento e a implant ação dos servi ços 
judiciários do estado, tanto no referente as 
atividades meio , como nas at ividades f im, para 
um bom atendimento à prestação juri sdicional · 
pleiteada pela população do Amapá; 

Considerandb que, para alcançar 
esse objetivo teve de buscar o aüxil i o de 
pessoas de outros órgãos -e até mesmo de outras 
unidades da Federação, ' Com os conheci mentos 
nece9sar1os em cada setor das ativi dades, 
compondo a equipe que lhe a ssessorou e conduziu 
a execução das tarefas, nestes doi~ anos de 
gestão do Judic i ário Amapaense, 

RESOLVE - · : 

ELOGIAR o SrQ MARIO ROBERTO 
COUTINHO VIANNA pela sua atuação como 
Coordenador de I nformát i c~ onde comprovo u amplo 
conhecimento das ativ idades na área sob sua 
direção, demonst r a ndo elevado grau'de espírito 
público, competência , disponibilidade, 
colaboração e probidade, que :muito cont ribuíram 
pa ra que a Justiça Estadual do Amapá , e m menos 
de dois anos de implantada , esteja funcionando 
satisfatoriamente em toda a sua área 
i urisdicional. • . . 

GABINETE DA 
DO ESTADO DO 

Des . 
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Publ ique-se e 

.3ª VARA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA 

JUIZ DE DIREITO : FRANCISCd SOUZA DE OL'IVEIRA 
CHEFE DE SECRETARIA: KLEZER·ANTÔNIO T. PAIVA 

EXPEDIENTE DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 1.993 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES E DEVI DAS I NTIMAÇÕES 

PROCESSO, N2 063/91 - AÇÃO DE ;xECUÇÃO - Exeqte. 
CIA. ITAU DE INVESTIMENTO , CREDITO E FINANCIA
MENTO Execdo. : JOSÉ GEMAQUE RUY SECCO. 
SENTENÇA: - "Vistos, etc ... J ulgo , por sentença, 

1 
par~ .que produza se~~:~s jurídicos e legai s 
efe1 tos a arremataçao efetuada por David 
da Costa constante do auto de fls . 35, que 
preenche os requisitos do art . 694 do CPC . 
Passe, em favor do arrematante, a carta 
de arrematação e , a seguir, diga a Exequente 
em cinco (05) dias, se ainda tem interesse 
no .feito . Intimem- se. Macapá, 10 . 02 . 93 ." 

PROCESSO N~ 028/91 EXECUÇÃO FORÇADA 
Exeqte.: CIRILO FERREIRA DO NASCIMENTO (Adv .Al
denor Fonseca) . Execd2 . : EUCLI DES BATISTA 
DE ASSUNÇÃO. SENTENÇA: "Vistos , etc . . . ~ulgo, 
por sentença , para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos a arrematação efe tuada 
por David da Costa , constante do aut o de 
fls . 33, que preenche os requisitos do art . 
694 do CPC . Passe - se, ~m favor do arrematante, 
a carta de arremataçao e, a seguir, diga 
o exequente em 05 (cinco ) dias , se ainda 
tem interesse no feito . I ntimem- se . Macapá, 
11 . 11.93. 11 

PROCESSO N2 009/91 AÇÃO DE EXECUÇÃO 
Exeqte. : , TELECONUNICAÇÕES DO AMAPÁ S/ A 

TELEA11APA (Adv . Lui z Renato Mindello) . 
Execdº. : WALTER PEREIRA DO CARMO. SENTENÇA: 
Vistos, etc . . . Julg,o, por sentença, para 
que produza _seus jurí dicos e l egais efei tos, 
a arremataçao efetuada por Davi da Co sta, 
constante do auto de fl.s. 67, que preenche 
os r equisitos do art: 694 do CPC . Passe
se, em favor do arrematante, a carte de 
arrematação e , a seguir, diga a exequente 
em cinco (05) dias, se ainda tem interesse 
no fe ito . I ntimem- s·e . Macapá, 11 . 11.93 ." 

PROCESSO Nº 051 /91 AÇÃO DE EXECUÇÃO 
Exeqte . : BANCO REAL S/A e outros (Adv .Ci 
cero Bordalo). Execd2 ,: CONSTRUTORA VITÓRIA 
LTDA . e outros . SENTENÇA: "Vistos, etc ... 
Julgo , por sent ença, para que produza seus 
juridicos c legais cfe:l, tos a arrematação 
efe tuada por Carlos Jose de Souza Silva, 
constante do auto de fls. 46, . que preenche 
os requisi tos do art . 694, do CPC. Passe
se, em favor do arrematante , a carta de 
arrematação e , a segui r, diga o Exequente 
em cinco (05) dias, s e ainda tem interesse 
no fei to . Intimem- se. macapá, 11 . 11 . 93 ." 

PROCESSO Nº 035/91 EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRA J UDICIAL - Exeqte . : OLIVEIRA & MALCHER 
LTDA. (Ad~ . Luiz calandrini ) . Execd2: RAIMUNDO 
FIGUEIREDO · DA SILVA. SENTENÇA: "Vistos , 
etc ... Jylgo , por sentença, para que produ~ a 
seus jurí dicos e legais efe itos a arr emataçao 
efetuada por Luiz Gonzaga Paiva, constante 
do auto de fls. 39, que preenche os r equisitos 
do art . 69.4 do CPC . Passe- se , em favor do 
arrematante , a carta de arrematação e, a 
segulr, diga o Exequente em c inco (05) dias, 
se ainda tem interesse no feito . I ntimem
se . Macapá , 11.11 . 93." 

PROCESSO N2 149/91 AÇÃO DE EXECUÇÃO 
Exeqte . : VALDIR ALVES DE OLIVEIRA (Adv. 
Aldenor Fons~ca ) . Execdº: MÁRIO RODRIGUES 
DA SILVA (Adv . José I vo Casimira ) . SENTENÇA: 
"Vistos ; e t c ... .Ju lg_o, por sentença , para 
que produza seus jurídi cos e legais efeitos 
a arrematação efetuada por Vi r ginal do Ferreira 
da Luz, constante do auto de fls. 44, que 
preenche os requisitos do art . 694, do CPC . 
Passe- se, em favor do arrematante, a carta 
de arrematação e, a seguir, diga o exequente 
em c inco (05) dias, se ainda tem interesse 
no f e ito . Intimem- se . Macapá , 11 . 11.93." 

O presente expediente será pUblicado na 
forma da lei e afixado no l uga·r de costume. 
Dado e passado nest~ c i dade de Macapa- Ap , 
aos onze dias do mes · de fevere iro do ano 
de mil novecentos e noven a e três. 

KLEZE 
Chefe 

3~ VARA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA 

J UI Z DE DIREITO: FRANCISCO SOUZA DE OLIVEIRA 
CHEFE DE SECRETARIA : KLEZER ANTÔNIO T. PAIVA 

EXPEDIENTE DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 1.993 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES E DEVIDAS INTIMAÇÕES 

' PROCESSO Nº 846/92 AÇÃO DE EXECUÇÃO 
Exeqte . :. MONTE E CIA . LTDA . (Adv. Eugên i o 
Fonseca). Execd2 : ARMANDO DE SOUZA AGUIAR 
(Adv . Eval dy Mo ta) . DESPACHO: "Junte-se, 
A vista do aduzido , manifeste-se o Exequente 
no prazo de 05 (cinco) dias . · Macapá...:Ap, 
17 . 02 . 93." 

PROCESSO Ni 072/91 AÇÃO . DE EXECUÇ40 
Exeqte. : CIA . ITAÚ DE INVEpTIMENTO , CREDITO 
E FINANCIAMENTO (GRUPO ITAU) (Adv, Sulamir 



= 

Macapé, 09-03-93 

1ealmeiraJ. e~ecd2: ANTÔNIO AUGUSTO DOS PRAZERES 
MATOS E OUTROS. DESPACHO: "Aguarde- se em 
cartÓrio por trinta dias , a i n iciativa do 
Exequente. P,ersistindo a inércia, voltem-
me cls. Macapa, 18 . 02 . 93 . " 

PROCESSO Nt 206/91 AÇÃO DE EXECUÇÃO 
Exeqte. : MARIA ANSELMA GUEDES PASTANA (Adv. 
Cezar Pereira) . Execl: FRANCISCA ALVES MUNIZ. 
DESPACHO: Aguarde- se em cartÓrio por trinta 
dias a iniciativa da Exequente. Persistindo 
a inércia , voltem- me cls . Mcp, 18.02.93 ." 

PROCESSO N2 193/91 AÇÃO DE EXECUÇÃO 
Reqte. : FRANCISCO DA COSTA BARRIGA ( Adv. 
Paul o Freire). Execd2: CONSERV HAGEM CONST. 
E ?ERV. LTDA. DESPACHO: "0 Exequente não 
esta sob o pálio protetor da Defensoria 
PÚblica, razão por que não desfruta do benefi
c io do § 22 do art . 232 do CÓdigo de Processo 
Civil. Dessarte, torno nula a citação f eita 
através do D.O., devendo ser efetivada, nos 
moldes do inciso III do art . 232 do Codigo 
Unitário. Mcp , 18.03.93 . " 

PROCESSO N2 222/91- AÇÃO DE DESPEJO - Retqe .: 
PEDRO BRENO TRASEL e CÉLIA TRASEL (Adv. 
Lourival Alcântara). Reqdo.: KRISNAMURT 
CABRAL JÚNIOR E OUTRO (Adv . Sebastião Coelho) . 
DESPACHO: "À Contadoria , para calcular as 
custas . Intime-se o apelante ao preparo 
em 10 ( dez) dias, pena de deserção (art . 
519, do CPC) , e venham conclusos para endereça
mento ao Tribunal . Mcp, 18.02 . 93 ." 

PROCESSO N2 497/91 EXECUÇÃO Exeqte.: 
JESANIAS BEZERRA DE ALMEIDA (Adv. Marcos 
Nogueira e outro ) . Execd 2 : M. S . V. RODRIGUES-
ME. DESPACHO: "Manifeste- se o Exequente 
sobre a certidão de fls . 08 verso. Int. 
Macapá, 18.02.93 . " 

PROCESSO N2 580/92 EXECUÇÃO Exeqte .: 
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/ A (Adv. Telma 
Terezinha). Execd2: MIGUEL FIGUEIREDO . DESPACHO 
" Aguarde-se em cartÓrio pelo, prazo de 30 
(trinta) dias. Persistindo a inercia , voltem
me cls. Mcp, 18.02 . 93." 

PROCESSO N2 639/92 EXECUÇÃO Exeqte . : 
JORGE SOUZA DA SILVA (Adv . Manoel Felizardo) . 
Execd2: WASHINGTON QUEf ROZ DA GRAÇA. DESPACHO: 
"Aguarde-se em cartorio por 30 (trinta) 
dias, a iniciativa do Exequente. Persistindo 
a inercia, vo ltem-me cls . Mcp, 18.02.93." 

PROCESSO, N2 025/91 EXECYÇÃO Exeqte. : 
CIA . ITAU DE INVESTIMENTO , CREDITO E FINANCIA
MENTO (Adv . Sulamir Palmeira) . Execdos.: 
GILBERTO SAMPAIO E OUTROS . DESPACHO : "Sobre 
os cálculos, manifestem-se as partes Exequente 
e executada. Int. Mcp , 19.02.93 ." 

PROCESSO N2 269/91 INDENIZAÇÃO Reqte.: 
FRANCISCA PALMERIM DE SOUZA ( Adv . Marcos 
Nogueira). Reqdo.: MARINÉLIO BASTOS DE BRITO; 
DESPACHO: "Aguarde-se em cartÓrio a iniciativa 
dos ~utores, quanto à citação do executado 
a traves de edital, a ser publicado no D. O . 
e na imprensa , pelo menos duas vezes. Mcp , 
19 . 02 . 93." 

pROCESSO N2 869/92 EXECUÇÃO Exeqte .: 
ANGELA PERSILIANA MENDES (Adv. Marcos Nogueira) 
Execd1 : MARIA ANTÔNIA SOARES NUNES. SENTENÇA: 
"Vistos, etc ... Assim, ante os fundamentos 
e~postos, qom embasamento nq art: 616, do 
Codigo Uni t ario , declaro a inepc~a da petição 
inicial e , via de CO!),sequência , . julgo extinto 
o proç:esso de execuçao, nos ,termos dos arts . 
267, i tem I, 598, ambos do Codigo de Processo 
Civil . Condeno a exequente ao pagamento 
das custas processuais. Sem honorários. 
Publique-se . Registre-se. Intimem- se . Mcp, 
19 . 02 . 93 . " 

O presente expediente será publicado na 
forma da lei e afixado n o · lugar de costume. 
Dado e passado nesta cidade de Macapá-Ap, 
aos vinte e c inco dias do mês de fevereiro 
do~ ano de hum mil n~o-zvece.ntos e noventa e 
tres. , 1 J · 

J:L_ -

K~~~~IO ~.- PAIVA 
~~ Sec retaria 

A renovação de assinaturas 
deverá ser solicitada no prazo 
máximo de cinco dias 
antes do término 

Maiores esclarecimentos: 
Divisão de Comercialização/010 
Rua Cândido Mendes, 458 - Centro 
Tels. : 222-5364 e 223-3444/ R. 178 

DIÁRIO OFICIAL 

Ít VAAA CML E a:: FAZEM)A ffiBLICA 
Juiz da Oiraito : · CARKl ANTOOIO !l:: SClJZA, 
Crefa da Sacn~.t,: l..l.CIVALOO 003 SANTOS FER~IAA; 

EXPEDIENTE oo aiA oe a:: l.fi.Rço a:: 1.993 , PAAA cltN::IA 
DAS PARTES E AOV00\003 E AS !l::VIDAS INTI'-'\Çr'ES. 

PROCESSO Nll 0021 - EXECUÇÃO - Exaquenta : MIULSA C~ 
IA (adv, M!lrcos A. M, Noguein~.) Executada : EO~ BRITO 
l.fi.CIEL ( adv. : ) • !l::SPAQiO : " C~pra a exsquente o dis
posto no art. 654 do C. P. c . Intime-se , Macapé, 03, 03 , 
93, a) carmo Antonio de Souza - Juiz de Direito," 

PROCESSO ND 201/91 - REINTE~O a:: POSSE - Requerente 
ANI\ BARlAAA PEFEIAA DA SILVA (adv. Gilberto Jorge Fer
nandes) ReqLSrida : ~'ARIA '-'\DALE~ 8AR303A (adv. Gui
lrermina Izabel S , Tavares). !l::SPACf{) :" Junte-se. Ma

nifeste-se a aut0n1. sobre a contes tação , no prazo de 
dez (10) dias. Intime-se, Macapá, 03,03 . 93, a) Carmo An 
tonio de Souza - Juiz de Oireito," -

PROCESSO ND 0231/91 - IN:l::NIZAÇÃO - Reql.Eirente : JdiO 
AABELO BRITO (adv, Carlos Eduardo) Aeql.llrida :t.«10JLO EN 
GE~RIA E CCJI.tRCIO LTDA, (adv, M!rcelo carnoso Nassar) 
SENl'Et"fA :" • • • ANTE O EXPOSTO , homologo o acordo firmada 
entre as partes e extingo o presente processo, com jul
gamento do mérito, nos termos da furdamentação l egal re 
tro. Remetem-se os autos à Contadoria (Era verificação! 
de custas finais , Não reverdo estas, arquivem-se, P. R. 
I. '-'acapá, 15, 02, 93, a ) J oão Guilrerme Lsges Merdas 
Juiz de Oireito Auxiliar , " 

PROCESSO ND 0311/91 - EXEQJÇÃO - Exequente : CREDICARI}. 
ADMINISTRAOCRA DE CARTfES !l:: ~DITO (adv. Evaldy Motta 
de Oliveira) Executada: REGINI\ CELIA BRITO (adv,:) , 
!l::SPACHO : " ~'Bnifesta-se a exequente sobre o ofÍ cio de 
fls . 17, Intimem-se, ~~capá, 25. 02.93 , a) Carmo Antonio 
de Souza - Juiz de Oireito." 

PROCESSO NQ 0371/91 - EXECUÇÃO - Exequente : J03{ 003 
ANJCE SILVA (adv. Hilton Gonçalves Ribeiro) Executado : 
A!l::LCIONE OLIVEIAA !l:: SOJZA (adv, Vara de Jesus Pinhei
ro) , SENTEt"fA :" ... ANTE O EXP03TO , julgo extinto am.. 
bos os processos·, com j ulgamento do mérito, nos termos 
do artigo 269 , II c/c artigo 794 , I, do c . P, c . Os ho... 
norérios foram conteplados no acordo, Custas (Egas . P, 
R. I. ~'acspá, 15, 02, 93, a) João Guilherme Lages Merdas
Juiz de Direito Auxiliar, ;, 

A10CESS0 ND 0379/91 - LOCUPLETAIIENTO COM PERDAS E DANOS 
- Requerente : VITOR CON::EIÇÃO miAPif\0 DA SILVA (adv • 
Leonardo da Silveira Evangelista) Aeql.llrido : NI\POLE~O 
PAULA 003 SANT03 (adv, M!rcos A. M. ~gueira) . OCSPACfiJI 
"Cumpre-se o venerando AcÓrdÕ.o. '/ecapS, 01. 03 , 93, a) 
carmo Antonio de Souza - Juiz de Direito" 

PROCESSO NO 04.35 - EXECUÇÃO - Exequente : J03{ DOS SAN

T03 Alt.EIDA (adv. CÍcero Borges Bordslo) Executado :ES:: 
TELITA C03TA OA SILVA (adv, : ) , !l::SPACfiJ : " Uanifeste
-se o exequente sobre a certi dão do Oficial de Justiça. 
I ntime-se , ~~capá, 01, 03, 93. a) Carmo Antonio de Souza
Juiz de Direito," 

PROCESSO ND 0475/91 - ~'ANOAOO a:: SEGJRANÇA - ImP3tran -
te : J ; VIA~ & BATISTA LTOA (adv, Ruben Bemerguy) ImP3 
tredo : DIRETOR DO OEPARTAIIENTO a;: !l::SENVOLVH€NTO UfeÃ 
NO DO ~UNICfPIO !l:: '-'\CA~ , AR'-'\NOO SANTANI\ DA SILVA l 
adv. Armardo Santana da Silva. e Hilton Gonçalves Ribei
ro) . !l::SPACf{) :" Cumpra-se o vererando Acórdão. Mica pá , 
01, 03, 93 , a ) Carmo Antonio de Souz] - Juiz de Oiroito. " 

PROCESSO Nl! 0541 - EXECt.ÇÃO - 8.1\I<CO DA A~~ztJNIA S/ A 
BASA (adv, José de Arimethéa Verret Cavalcante) . Execute 
do : LATA IA SERVIÇ03 AUt.ENTARES LTOA, E ClJTR03 ( adv ,: ). 
DESPACf{) :" Aguarde-se por trinta (30) dias a iniciati
va do exeqLSnte , Intime-se, Macspá, 01, 03 , 93 , a) Csrmo 
Antonio de Souza - Juiz de Direi to," 

PROCESSO NO 598/92 - M'\t{)AOO OE SEGJRAN;A - Im1=13trante: 
M..JNICÍPIO !l:: IIACA~ - PREFEITURA MJNICIPAL (adv, Hilton 
Gonçalves Ribeiro e Waldeli Gouveia Rodrigl.lls) ImP3tra
do : PRESIDENTE OI) COtiPANHIA !l:: ~G..JA E ESGOTO DO A'-'\ PÁ, 
NILSON '-'\RQLFS PEREIRA (adv, carlos Eduardo Mello Silva 
). ~ :•• Em razão do tempo decorrido, i nforme o 
impetn!nte se ainda te~ interesse no deslinde desta 
questão, ~ncapá, 25. 02,93. a) Carmo Antonio de Souza -
Juiz de Direito," 

PROCESSO ND 511/92 - AGRAVO !l:: II\6TRU~€NTO - Agravante: 
NII..SOO l/ARQUES PE~IAA (adv. Carlos Eduardo Vello Sil- 1 

va) Agrevado :- ~UNICfPIO !l:: ~f\CA~ - PREFEITURA ~UNICI
PAL (adv, Hil ton Gonçalves Ribeiro e Waldeli Gouveia Ro 
driguee) , !l::SPACHO :" Cumpra-se o venen~.rdo Acórdão, I~ 
timem..ee, Macap, , 18, 02.93, a ) João Guilrerme Lsges Me;; 
das - Juiz de Oireito Auxiliar, " -

PROCESSO NO 528/92 - !l::SPEJ O - .Requerente : ESP6t..IO a;: 
JQÍ\0 WILSON SANT03 CARVALHJ (adv, Guilhermine Izabel S. 
Tavares) ReqLSrido : t.f\RIA a:: NI\ZAfl I'W3CIIIENTO BRÁS ( 
adv, CÍcero Borges 8ordalo). Junte-ee, Defiro o pedido 
dB suspensão do presente feito pelo prazo de sessenta ( 
50) dias. Intime-se. Macapá, 01,02, 93, a) carmo Antonio 
de Souza - Juiz de Diraito," 

PROCESSO ND 712/92 - EXECUÇÃO OC TfrULO - Exequente : 
Al.FFEOO c{ZAR DA SILVA ) adv, Antonio Fernando da Silva 
e Silva) Executado : ARTUR CARL03 PONTES !l:: IIACEOO ( 
adv. : ). OESPACf{) :" Manifeste-se a exeql.llnte sobre a 
certidão do Oficial da Justiça, Intime-se, Maca pá, 19 . 
02, 93, a) Carmo Antonio da Souza - Juiz de Direito , " 

PROCESSO NG 718/92 - EXEC~O - Exsquente ·: CLAUDETE • 
I'W3CII.ENTO t.f\CH\00 (adv, ~'aria do Socorro CordeiroPlnto 
) Exscutada : WIRIA DO .SOCORRO F~Ff'EIAA DA ROCH\ (adv.) 

!l::SPACf{) :" L'anifeate-se a axeql.llnte allbre a certidão 
da Senhora Dficiala da Juatiça, I ntina-se, Maca pá, 25. 
02, 93, a) Carmo Antonio de Souza - Juiz da Oiralto, " 

Pág. 11 

PROCESSO ND 722./92 - Ita:NIZAÇÃO - Reql.llrente : ~GIANE 
003 REIS loOJAA E OUTROS (adv. L'arcos A. M. NDgU~in~.) fl! 
ql.llrida 1 ESTRElA !l:: ll.AO LTDA. (adv. José Ferrein~. da 
Costa). SENTENÇA :"• •• ANTE O EXPOSTO, hOmologo o acor-
do celebn!do. Julgo extinto o presente processo, com 
j ulgamento do mérito 1 nos termoa do art. 2ffl , III , do 
C, P, C. Cada p,rte arem com 5oj, (cinquente por can
to} das custes e com os honorários de seua advogados • 
P. R. I, L'acap!Í 1 03,03,93, a} cai'II'IO Antonio de Souza -

Juiz de Oiraito." 

PROCESSO NG 742/92 - ~IFICAÇÃO JUDICIAL OE REGISTRO 1 

OE (Erro - Reqdlerente : SAM)AA !l:: F/(TitJA DANTAS ( adv, 1 

Conceição das Gn!ças Amon~.s Min~.) . SENTENÇA 1 " • • • ANTE 
O EXP03TO 1 dafiro o presente pedido, fundamentando mi
nha dacisáo no artigo 100, § 4D , da Lsi 5 , 015/73. Ex~ 
ça.-se Mandado ao cartÓrio dos Registros Civis , Sem 
custas a sem honorários por integrer, a Procun~.don~. 
de Reql.llrente, os quadroa da Defensoria Plblica. P, R. 
I. tte.capá, 12. 02. 93 , a) João GuilhGnne Lages PJendes 
J uiz de Oiraito Auxiliar. " 

PROCESSO NV 750/92 - EXECUÇÃO - Exaquente : J~O LA~R
CIO LIPJA '-'ARQUES (adv, Evaldy Motta de Oliveira) Execu
tado : ~IA IR SOCORRO OA SILVA l/ELO (sdv. : ) • SENTEtÇA : 
" , , , ANTE O EXP03T0, extingo o pres ente processo, com 
julgamento do mérito, nos termos da fi.Kldamenteção re
tro. P. R. I . 1/.acapá, 17, 02. 93, a) João Guilherme Lages 
Merdas - Juiz de Oi rei to Auxiliar." 

PROCESSO ND 758/92 - PEINTEGRAÇÃO OC POSSE - Reql.llren
te: ANTOOIA OLIVEIAA 003 SANT03 Got.ES (adv, Nilton Cas
tilo Oias) Requerido : J{)IIAS 1-U~SERTO DA fO'J\ RmEIRO ( 
adv , Ericláudio Alencar Rocha) , OCSPACfiJ :" ~'anifestem.. 
- se as pe.rtes sobre o processo adminj st~tj vo em apet"'
so, Intimem-se , llaca !Ê , 03 , 03, 93, a) carmo Antonio de 
Souza - Juiz de direito, " 

PROCESSO ND 778/92 .., ~STA~O a:: CONTAS - Reql.Eirente 
JANETE SILVA Ce»::EIÇÃO (adv, Eraldo Alvss Correia) Re
querido : BANCO DO BRASIL S/A. - ADMINISTPAOOAA !l:: CAR 
T~S OE C~DITO S/A. (adv. Sulamir Palmeira ~t:Jnessa d;; 
Almeida) . OCSPACHO :" Junte-se, Manifeste-se a autore 
sàJre a contestaçao e documentos , no prazo de dez ( 10) 
dias , Intime- se , Macap; 1 01, 03 , 93, a) carmo Antonio de 
Souza- Juiz de Direito." 

PROCESSO ND 780/92 - USUCAP!ÃO OE TERRAS UR8ANI\S PAATI
CULAPES - Requerente : EOIMILSON PENA. OA SILVA (adv, E;! 
son França) , SENTE!IÇA : " .. . ANTE O EXPCETO, extingo O 
presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos da 

fundamentação legal retro, Remetam-se os autos à Conta
doria, pan~. verificação de custas finais , Caso não exi~ 

·tam, arquivem-se , P, R, I. Macapá, 25,02, 93, a) carmo 
Antonio de Souza - Juiz de Direi to," 

PRU::ESSO NG 790/92 - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRA..UOICIAL -
Exequente : LEONILÇO CARDOSO DE PAULA (adv, Sulamir P. 
Monessa de Al meida) Executado : CECAR ANT~IO a:: PM.JLA 
S . FA SILVA (adv. Cezar Souza de ~'elo) , SENTEt"fA :" ... , 
ANTE O EXPOSTO, extingo o presente processo, com julga
mento do mérito , nos termos de fundamentação legal s u
pra, Determino a expedição de alvará de levantamento pe 
re saque da importância depositada, Remete-se os auto; 
à Contadoria para cálculos das custas renenescentes, ca 
so haja, pelo Executado, P, R. I. ~~capá , 01 , 03 , 93, aT 
Camo Ant011io de Souza - Juiz de Oi rei to, " 

PROCESSO NV 812/92 - REINTEGRAÇÃO !l:: P03SE - Requere,_ 
te : AAUL SClJZA s:LVA E OUTAA (adv. M!rcos A, M. Neguei 
re) Aeql.llrido : M!LTON VALENTIN GO~ES (adv. Luiz Almen:' 
ne Bonfim) , !l::SPACHO :" Especifiql.llm as partes as pro.. 

vss que preter«:lem produzir, no prazo de três dias, es
clarecendo a sua finalidade , Intimem-se , ~lacapS, 24, 
02, 93, a) Carmo Antonio de s ouza - Juiz de Oireito. " 

PROCESSO NG 847/92 - ~O IN!l::NIZATOqiA - Requerente 
FAAN::ISCO FEFFEIRA CAVALCANTE (adv, ,,'arcos A. M, Neguei 
re) Requerida : .DISTRIB.JIOOAA a:: BEBIDAS BAAHI.'A LTOA, ( 
adv, l<alme Sousa de Oliveira Reuter) . OCSPACHO : " Desi_a 
ne-se a Secretaria nova data pare al.diencia de ConciU!!, 
ção, Instrução e Julgamento, observardo...se o endereço ' 
da requerida , irdiuardo às fls . 85. C i te.. se e intimem
se. Uacspá, 10, 02 ,93, a} João Guilherme Lsges 1/endes -
Juiz de Oiraito Auxiliar, !l::SIGI'AçKO OC AUOI~N::IA , Em 
cumprimento ao des(Echo supre , designo o dia 17 de ner
ço de 1,993 , às CB: 00 horas na sala de al.diências deste 
JuÍzo no edifÍcio do forvm desta Comarca pare ter l ugar 
a audiência de Instruç~ao e Julgamento do presente pro
cesso. l 

PROCESSO NG 853/92 - AÇÃO OE RESCISÃO CONTAATUAL - Re
querente : OORIVALOO CARVALf{) 003 SANT03 (adv. Carlos E 
duardo '-'Bllo Silva) ReqLSrida : MOOULO ENGENff\.RIA E cO: 
~RCIO LTDA, (adv, Ana Aria Cunha de Vello) . !l::SPACf{) : 
" Junt&-se , oê- se ciência ao Autor. ~'acapS , 09, 02, 93. a) 
João Guilherme Lsges ~'andes - Juiz de Oireito Auxiliar, 

PROCESSO ND 854/92 - AçJ!.O I NOENIZAT01IA POR ACIOCNTE !l:: 
TRAB<\I.J-L - Requerente : SERGIO AUG..JSTO RmEIRO (edv, 1 

M!rcos A, M, Noguei re) Requerido : VICENTE SARt.€NTO OC 
SOJZA (adv, João Soaras de Almeida). SENTEt:l(A : " 
ANTE O EXPCETO, homologo o acordo proposto e extingo o 
processo, com j ulgamento do mérito, nos termos do art 
269 , III , do c . P, c . ~ honorários de suc1Jf1'bência fG
rem contemplados no acordo, Defiro a gratuidade , P. R. 
I. t.'oacapá , 17, 02, 93, a) João Guilrerme Lages PJerdes -
Juiz de Direito Auxiliar." 

PROCESSO' ND 893/92 - RETIFICAÇÃO OE REGISTRO DE NASC~ 
I.ENTO - Requerente : 1.11\RIA a:: f\1\ZAfl LEAL 003 SANTOS ( 
e dv, t.Brcos A. M. Nogl.llin!). !l::SPACf{) : " Cumpre , a Re
querente , a cota do Ministério PUblico, 1/ecapS, 25. 02 . 
93. a) carmo Antonio de Souza - Juiz de Oi rei to," 

PROCESSO ND 895/ 92 - EXECLÇÃO - Exaquente : ANGELA PER 
SILIANI\ t.ENIES (adv, Marcos A. M, Nogueira) Executado 7' 



I . ()9.()3.93 ' 

J~JO\QUIM VIEIRA Ladv, :) , OOSPACf{l 'i!Intine-se a' 
e~nte à se manifestar sobre a certidão do Oficial I 

de Justiçi,., tlacapi 1 25,02,93, a) canno Antonio de Souza' 
- Juiz de qireito," · 

PROCESSO N!1 900/92 - AÇÃO . DEMCl...ITÓUA - Requerente : I
VAN/\ OAGUIW.R SrARES DE LIW. (adv, Nilton Castilho Dias 

. ) Requerido : PAuLO M\RTI~ ( adv, : ) , DESPACHO :" Junte 
-se, 1/anifeste-se o Réu sobre o p:dido de desistência 1 , 

l.'acap;Í 1 1?02,93, a) João Guil henre Lages !lendas :,; .Juiz 
de ·Di rei to Auxiliar, '~ · .. 

PROCESSO N!l 900/92 - . NjÃO DECLARATÓUA DE N.JLIDAOE DE 
CCM'RATD OE DG<\ÇÃO - Requerente : WIRúCD\ MONTEIRO 00 
Mó].J;JON;A (adl(. Ereldó Alves C~rre~) Al!q~rido_· : ~RAU:ÍO 
~RJ SANTOS EimE~ClJRT (adv, Vere de Jesus Pinheiro) 
OOSPACHO : ~· ~'anifeste-se . a autom sob::g a contestação ' 
no prazo de dez (10) dias , Intine-se, 1/acapi , 25. 02;93, 
a ) Carmo Antonio de Souza- Juiz de Di reito; " · 

PROCESSO N2 909/93 - FAL!~IA - Req~rente : . TROPICAL 
1/ATERIAIS 00 C(tSTA.JÇÃO LTOA, ( adv, Ruben Berrerguy) Re
querida 1 E. c. A, N~TD-!.E (adv, Jooo Soares ' de Alrrei 
da), SENTE~ : " .. , ANJ'E. O EXPOSTO, jul go. extinto ;;. 
presente _ proces~o com su~dâneo no artigo ?9~ , I, do C, 
P, c, Remata-se os autos a Contadoria p:~.re calculas das 
custas remanescentes, caso haja , pela Requerida, P, R, 
I . ~'avapi , 26,02,93, a) Carmo Ant onio de Souza - JuiZ 
de Di reito," 

PROCESSO N2 92?/93 - ALVAPÁ JJOICIAL - Requerentes : FA 
DI SALIM ~1-f\ e ANil CRISTINA t/ELD BRAZÃO (adv, Raimund;; 
José Glueiroga) , SENTEf\ÇA :" .. , ANTE O EXPCETO, julgo 
extinto o presente processo, sem julgament o do mérito , 
nos termos do artigo 26?, VIII , do C, P, C, P. R,· I . ~'a 

capi , 17,02,93, a) João Guilhenre Lages l/andes - Jui; 
de Direi t o Auxiliar,'' 

PROCESSO N2 928/93 - RETIFICAÇÁO DE ATESTADO DE l':eiTO -
Requerente : Ml\RIA ROSA DE PAULA ~ELO (adv, ELoilson A
mores da Silveira Távom) , DESPACf{l )" At enda-se a cota 
do M, P, ~cap! , 18, 02,93, a) Joiio Guilherme Lages 1/.an

des - Juis de Direito Auxilia·r." 

PROCESSO NQ 933/93 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Requeren -
tes : FRA~ISCO FERREIRA CAVALCANTE E Q.JTRA (adv, Renal 
do de Castro Teixeira) Requerido : DOMI NGOS PICAN;O MI: 
RANOA ( adv, : ) , OESPACf{l :" Faculto aos autores a arren 
dar a inicial , devendo nominar todos os réus cont ra o; 
quais pretendeu litigar (art, 282, II, do CÓdigo de Prc 
cess o Civil), no prazo de dez dias, Intime-se. Wacapé ~ -
03,03,93, a) Carmo Antonio de Souza- Juiz de Oireit~." 

FflOCESSO N!l 939/93 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE OOITO -
Requerente : Ml\RIA JC6!f DA SILVA {adv, : ) ; ll::SPACHO : " 
Atenda-se a cota Ministerial, Intime-se , Macapa , 02,03, 
93, a ) Carmo Ant onio de Souza - Juiz de Direito, '' 

O presente expedient e será afixado no lugar de costurre 
e publicado na f orma da Lei . Dado a passa nesta cida
de de ~'acapi , Capi tal do Estado do A~ • aos oito dias 
do mês de fevereiro de 1, 993, ~u, Se o 1 Nat o , Tec. 
Judi ciário , datilografei, / 

3ª VARA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Fi ca o ~uvogado JOSÉ LUIS 
CALAN~RINI intim'ado a devolver os autos 
da açao,n2 298y91, proposta por z. PUBLICIDADE 
DO AJI!APA LTDA .· em desfa:vor de RAIMUNDO PELAES 
PANTOJA E OUTROS , no prazo de 24 horas , 
sob as penas da Lei (CPC , art . 196) . Macapá , 
08 de março de 1 . 993 . 

Fica a advogada VERA DE JESUS 
PI~HEIRO intimada a devolver os autos da 
açao n 2 469/91 , proposta por JEFFERSON REZENDE 
DE CASTRO em desfavor de GECÉLIO SANTOS , 
no prazo de 24 horas , sob as penas da l ei 
(CPC , art. 196) . Macapá , 08 de março de 
1 . 993 . 

Fica o advogado MANOE L FELIZARDO 
PEREIRA CARDOSO i ntimado a devolver os autos 
da ação n2 548 , pr'opos.ta por LUIZA PEREIRA 
LEITE D~ OLIVEIRA em desfavor de GRUBEM 
CONSTRUÇOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS ' LTDA., 
no prazo de 24 horas , sob as penas da l ei 
(CPC , art . 196) . Maca pá , 08 de março .de 
1. 993 . 

Fica o advogado PAULO SÉRGIO 
HAGE HERMES inti mado a devolver os autos 
da ação n2 393/991 , pr oposta por CREDICARD 
S/ A em desfavor de MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES 
CASTRO_, no prazo de 24 horas~ sob as penas 
da le1 '(CPC , art . 196) . Macapa , 08 de março 
de 1. 993 . 

Fica o a dvogado RONALDO _SERRA 
int imado a· devolver os autos da açao n2 
587 , · proposta , por I VAN! R RIOS PEREIRA em 
desf avor de JU~IO MARIA COIMBRA , no pr azo 
de 24 hor a!jl, sob as penas da lei (CPC'· a r t. 
19,6) ; tMA,capa , 08 de março de 1. 993 . 

DIÁRIO OFICIAL 

O presente ~dital ser~ ~ubl icado na . forma 
da lei e afixàdo no l ugar de cost;ume. Dado 
e passado nesta cidade de Mac apa- Ap, aos 
oi to di a s do mês de março de hum mi l novecentos 
e noven t a e tres. 

3a VARA .CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Fi c a o adv.ogado J OSÉ LUIS CALLA!i
DRINI int i ma do a devolver os autos da açao 
n º 680/92 , proposta por EMDESUR em desfavor 
de FRANCISCO l1ENDES DA SILVA . . Prazo de 24 
horas, sob as pena s da le i. (CPC , a r t . 196) . 
Macapa - Ap , 05 de março de 1 . 93. 

Fica a advogada Ve r a de J esus Pi
nhe ira i nti mada a devo! ve r os autos da aç ão 
nº 386/91 , proposta por MARIA RUTE ARAUJO 
DE OLIVEIRA em desf avor de ADEMIR MI RANDA . 
Prazo de 24 hor as , sob as penas da lei . 
(CPC , art . 196) . 
Macap~-AP , 05 de março. de 1 . 993 . " 

KLEZE~~A~VA 
Chefe de~!taria 

Fica o advogado l1ANOEL FELIZARDO 
PEREI RA CARDOSO i ntimado a devolver os autos da 
ação nº 793/92 , proposta por J . L. SANTOS E CIA 
LTDA . em desf avor de XEROX DO BRASIL S/A . 
Prazo de 24 horas; sob as da lei. 
Macap~-Ap , 05 de março de 1 . 9 

PAI VA 

O presente ed ital será publicado na forma .da 
lei e afixado no lugar de costyme . Dado e pas 
sado nest~ c i dade de macapa- Ap, aos cinco 
dias do mes de março do ano de mil novecentos 
e nove nta e três . 

EDITAL, can prazo de vinte ( 20) dias, para ci tação 
de GRAÇA DA Sll.VA NEVES 

NA FORMA AE'AIJ[) 
O Doutor RAIMlJNOO tmATO FOOSECA 

YAJ.!S, MM. Juiz _de Direito da 1ª Vara de Familia, 
Orfaos , e Sucessoes, da Ccmarca de Macapá, Estado 
do Amapa, na fonna da lei , etc . .. 

. FKl SABER aos que o presente 
EDITAL ,Vlrem ou, del e conhecimento. tiverem, que por 
este Juizo e Cartorio~ sito na~v . Fab , n2· 1 .737, oanro, 
tem andamento uma açao de Divorcio Litigioso processo 
nº 1.181/93, em que é requerente MAOOEL MAéiEL NEVES 
e requerida GRAÇA DA SILVA NEVES, e constando dos 
auto!i que· a requeri da se encontra em lugar incerto 
e nao sabido, expediu-se o presente EDITAL com o 
prazo de vinte (20) dias. Deferida a ci tação por 
Edital , pelo despacho de fls . 02, de 26 .02 .93, fica, 
pela presente , CITADA, a sel!Pora GRAÇA DA SILVA NEVES 
p~a que c~areça a · a~diencia desi gpadá por este 
Jm~o no d1a 15 de abril de 1.993, as 9:00 horas; 
assl.lll como, para que no prazo de quinze (15) di as , 
a contar do dia desigQado p~a a audiencia, ~tesentar, 
querendo ,_ a contestaçao cabiyel que tiver e. acorrpanhar 
os demru.s , do processo ate seu final . O presente 
EDITAL sera afixado no lugar de costume e publicado 
na fonna da Lei . Dado e pas~ nesta ci dade de Macapá, 
Cap1 tal do Estado do Amapa, aos quatro di as do mês 
de março de hum mil novecentos e noventa e três . 
Eu, Walmir Gomes Pereira, Atendente Judiciário datilo-
grafei. ' 

RAIMUNOO raoo'O FOOSECA VAIES 
Juiz de Di rei to 

PARTIDO TRABAlHISTA COlliilliTTÁRIO 

'EDITAL DE CONVO CAÇÃO 

O )?residente da .' Comis s ã o ProvisÓria , na f orma: 

da legislação elei t ora l vigente, convoca os ale~ · 

toras fi liados dÓ Partido Traba lhista Comurlitá~ 

o para· Convenção Munioi~ a realiza~se no dia· 

14/03/ 93 à Rua. castelo Branco N2189 Bairro coma! 

cial às 9: 00 hora s que se prolongará até às l 7 : f 

o horas, nestã. SJ1~, .. pàrâ:.a·~ de.].Il;letação .. . !a~*: 

Seguinte: 
ORDEM DO DIA 

a)disouresão e aprovação do Manifesto, Programa 

a :&Jtatuto do ~o 

. Pág.12 

b) eleição dos ·membros a dos Suplent es do Dire! 

Ório Municipal e dos delegados e r espectivos ~ 

Suplentes à Conv enção Regional. 

SANTANA: 08t de Mar ço de 1 993 

BENTO :BALIEIRO DE' MATOS 

Presidente da Comissão ProvisÓri~ 

Municipal -do PTC 

PARTIDO TRA:B.ALHISTA CÔMtiNITÁRIO- PTC 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da Comissão Provisória ~trnicipal, 

na forma da legislação eleit or al vigente,convoca 

os eleit ores filiados do Part ido Trabalhista 

Comunitário para Convenção Municipal a realiz~ · 

se no dia 14/ 03/93 à Rua Pedro Aires Nº 426 no 

Bairro Bom J esus às 9:00 Hor as que se prolongará 

a t é às 17:00 Hor as , nes t a C~dade , Para del i ber! 

ção da seguinte: 

ORDEM DO DIA 

a ) discusãão e aprovação do Manifes ~ o,programa e 

Es t atut o do PTC . 

· b) eleição dos membros e dos Suplentes do Dire_! 

Ório Muni c i pal e dos delegado s e r e spct ivos

Supl entes à c onvenção Regional . 

MAZ AGÃO 08/ 03/ 1 993 

RAIMUNDO PUREZA BARRETO 

Presidente da Comissão Provisória 

Municipal do · PTC 

PO.RTARIA 

A D Presidente da Associaçà:> Universidade d6 
Sarba Boemios do LaguiJilo no uso das atritmção que lhes ~ 
conferidos pelo estatuto da Entidade resolva: 

_ • Anistiar todos os~ SÓCios inadiplente CO!! 
a Associaçao Universidade de Sarba Boemios do LaguiJilo a~ 
P!:€sente data, afim. de hab1litá-ios a participarem da el e 
çao do conselho dellberativo da Entidade para o bienio 93/ 
na sega da AUSBL, sito a Av.General OzÓr io nv 557/, em da 
e horario a ser marcados oportunanente. -- . 

publicação. 
*' Portari a entrará em vigor na data de su4 

de 1993. 

E D I T A L 

O Pr esidente da Ass ociação Univer 
s idade d~ Samba Boem12s do ·Laguinho, us ando das 
atri buiçao que l hes s ao conferidos pelo est a tuto 
da e nt idade , ve m, por e ste, convocar todos os s& 
cios em_ple no gozo de s e us direitos a pa r t icipwrem 
da Eleiçao do Cooselho Deliberativo que elegerá Slbsequente 
mente o Cooselho Fiscal e Conselho Diretor para o bi ênio 93' 
/9-<J. Tendo caro l ocal a Sede ga AI.JSBL , s ito à Av. General 
~rio nv 557 I , em data e ho~io a ser marcado opo~. 

Mac de 1993. 

An 

COMPANHIA FERRO-LIGAS DO AMAPA - CFA 
CGC 14.536. 270/0001- 26 

AVISO AOS' ACIONISTAS 

Comunicam0s que se e ncontram ào disposi ção dos Srs . 
Aci onistas , na sede social , os documentos a que se 
refe~e o Ar t . 133 da LEI 6 . 404 , de 15 .12 . 76 rela
tivos ao exercí c i o social ence rrado em 31 d~ dezem 
bro de 1992 . -

Santana, 02 de mar ço de 1 99 3, 

MÁRCIO VON KRUGER 
Diretor Superi ntendente 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O oficial do cartório civil de casamento desta cidade de 
Macapá-Cap. do Est. do Amapá·Rep. Fed. do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar: PAULO CESAR CAVALCANTE MARTINS com 
CLAUDIA CRISTINA ASSIS DE SOUZA. 

Ele é filho de Salomão Correa Martins e de Marldalva 
Cavalcante Martins. 

-Ela é filha da Sebastião Pereira de Souza e de Maria 
Nazareth Assis de Souza. 

Quem souber de qualquer Impedimento legal que os 
Iniba de casar um com o outro, acuse-os na forma da Lei. 

Macapá, 17 de fevereiro de 1993 

HeleniH R: ct. Coata Torrea 
Eacrevente Autorlzact. 


