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.DECRETOS. 

DECRETO N!! 0564 DE 2A DE MARÇO DE 1993. 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DI; 
CR$ 2.837.290.00Q,OO, PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Governador do Estado do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas através do Item VIII, do 
Art. 119, da Constituição do Estado e do Art. 79, Item I da 
Lei n2 0053, de 28 de dezembro de 1992, que estima a Re
ceita e fixa a Despesa do Estado para o exercfclo Financeiro 
de 1993. 

DECRETA: 

Art. 1 º -Fica aberto o Crédito_ Suplementar no valor 
de Cr$ 2.837.290.000,00 (DOIS BILHOES, OITOCENTOS E 
TRINTA E SETE MILHOES, DUZENTOS E NOVENTA MIL 
CRUZEIROS), destinados ao reforço de dotações consig
nadas no orçamento vigente, conforme anexo constante do 
presente Decreto. 

Art. 22 - Os recursos necessários à execução do 
disposto no artigo anterior, decorrerão de Anulação Parcial 
ou Total de dotaçOes orçamentárias, na forma do Inciso 111, 
§ 12, do Art. 43, da Lei Federal n2 4.320/64. 

Art. 32 - Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Macapá-AP, 24 de março de 1993. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

RAIMUNDO BRITO DE ALMEIDA 
Secret. de Est. do PlaneJ. e Coord. Geral 

AMUO 00 t lCU.fO IV 0144 Ol 14 O( .. rço 
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18.000 • COkPO DE IOKIEIAOS 00 UTAOO 

28.101 • CORPO 0[ IOKIEIROS DO ESfADO 

CODI'O ES P [C I F I C A (.lO 

28 . 101.06. )0.178 Z.)86 Ptenut en~;io do Corpo de loeh I rot cfo 

hucfo. 

TOTAL • • • • 

-29.000 lNC:AASO$ ' EMI$ 00 U TMO 

19.102 - RECURSOS SOl SUPOVISJ.o DA SEPLAN 

2.9.101 . 07 . ,.0 . 183 l . lt08 A~olo • S.toru Prlorlt.rlot • • Pr,2 

TOTAL ••• 

I( l tfJ . 

CrS 1.000,00 

:~· FT V A L O R 

)UO.OO 101 8)7.290 

1)1,, ,., 

Cr ~ 1. 000,00 

I&ATU- fT V A L O R ..... 

)22].00 101 2.000.000 

2. 000 .000 

Mil 

MATU· .... " V A L O R 

)1)1.00 IOI 8l1.190 

IJ7,29)', 

n V A L O R .... 

.)2.) .00 101 2.000.000 

2.000.000 

; 

Orgãos de Assessorament_o 
do Governad.ol' 

Procuradoria 
Geral do Estado 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 
Pelo presente instrumento, e nos me

lhores termos de direito, os no fim assinados, de um 

receberá, mensalmente, a titul9 de remuneração, o 
equivalente ao previsto para a Referência Dezoito 
(18) do Plano de Cargos e Salários do Poder Execu
tivo, englobando vencimento básico e gratificação de 
nível superior, que será reajustada todas as vezes 
em que houver aumento concedido aos Servidores 
Públicos do Estado do Amapá. 

§ 1 o - Os encargos sociais, taxas e tri
butos federais, estaduais e municipais ficarão a car
go exclusivo do (a) CONTRATADO (A), podendo o 
CONTRATANTE exigir a comprovação dos recolhi
mentos, ou efetuar as respsctivas decisões, na forma 
da Lei. 

lado como CONTRATANTE, O ESTADO DO AMAPÁ, 
Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscrita no ca. 
CGC/MF sob o no_o0.394.577/0001-25, representada 

§ 29- O pagamento do (a) CONTRATA
DO (A) ocorrerá à contar do elemento de despesa 
313200.00 - Outros Serviços e Encargos-Pessoa Flsi-

QUARTA - Este Contrato poderá ser 
rescindido, além das hipóteses legalmente previstas, 
a critério do CONTRATANTE. 

por seu Governador ANNIBAL BARCELLOS, brasilei
ro, casado, militar da reserva, e de outro lado como 
CONTRATADO (A) MARCOS VINICIUS GOUVEIA 
QUINTAS, brasileiro, casado, advogado, Inscrito na 
OAB - AP, sob o no 190, CPF 236697482-53, residen
te e domiciliado nesta cidade, e. ainda como INTER
VENIENTE, A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DO AMAPÁ, representada por seu Titular, Procurador 
Geral do Estado PAULO DE TARSO DIAS KLAUTAU, 
brasileiro, casado, advogado, CPF no 000457212-20, 
resolvem, com fulcro no item IX do artigo 37 da Cons
tituição Federal de 1988, no item IX do artigo 42 da 
Constituição do Estado do Amapá de 1991, no artigo 
12, caput, da Lei Estadual n2 0009, de os de maio de 
1992, nas disposições aplicáveis do Código Civil 
Brasileiro, e nas demais normas legais vigentes no 
ordenamento juridico brasileiro. que sejam pertinen-
tes, firmar este CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SER
VIÇOS, mediante as cláusulas e condições seguintes 
que se obrigam a cumprir e respeitar reciprocamen
te. 

PRIMEIRA - O CONTRATANTE contrata 
o (a) CONTRATADO (A) para que o (a) mesmo (a), 
com zelo, dedicação e empenho, preste seus servi
ços profissionais de advogado (a), na conformld8de 
do que lhe for cometido pelo INTERVENIENTE, 
através de seus órgãos competentes, nos termos do 
Decreto 00292, de 18 de dezembro de. 1991, que 
aprova o Regulamento Geral da Procuradoria Geral 
do Estado do Amapá, devendo a distribuição do (a) 
CONTRATADO (A) operar - se por ato próprio, ema
nado do Procurador Geral, para efeito de lotação, no 
âmbito da INTERVENIENTE. 

SEGUNDA - O prazo deste contrato é 
de seis meses, iniciando - se em 1 º de abril de 1993 
e terminando a 30 de setembro de 1993, podendo vir 
a ocorrer prorrogação, caso assim entenda conve
niente o CONTRATANTE, após audiência da INTER
VENIENTE. 

TERCEIRA - O (A) CONTRATADO (A) 

QUINTA - Este contrato deverá ser pu
blicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do 
Amapá. 

SEXTA - O foro deste contrato é o da 
Comarca de Macapá, Capital do Estado do Amapá. 

Por estarem assim, justos e contrata
dos, assinam este instrumento em cinco (05) vias de 
igual teor, na presença de duas testemunhas. 

Macapá, de março de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
CONTRATANTE 

MARCOS VINICIUS GOUVEIA QUINTAS 
CONTRATADO (A) 

PAULO DE TARSO DIAS KLAUTAU 
INTERVENIENTE 

Testemunhas: 
Nelma Mlrlene Plcanço Nerl 

Ellone Pinto Nunes 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 
Pelo presente instrumento, e nos me

lhores termos de direito, os no fim assinados, de um 
lado como CONTRATANTE, O ESTADO DO AMAPÁ, 
Pessoa Jurldica de Direito Público Interno, inscrita no 
CGC/MF sob o no 00.394.577/0001 -25, representada 
por seu Governador ANNIBAL BARCELLOS, brasilei
ro, casado, militar da reserva, e de outro lado como 
CONTRATADO (A) HIROMI SANADA, brasileira, sol
teira, advogada, Inscrita na OAB - AP, sob o no 111, 
CPF n2 089809502-68, residente e domiciliada nesta cl -
dada, e ainda como INTERVENIENTE, A PROCURA-

: DORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, representa
da por seu Titular, Procurador Geral do Estado PAU
LO DE TARSO DIAS KLAUTAU, brasileiro, casado, 
advogado, CPF n2 000457212-20, resolvem, com ful
cro no item IX do artigo 37 da Constituição Federal 
de 1988, no item IX do artigo 42 da Constituição do 
Estado do Amapá de 1991, no artigo 1 o, caput, da 
Lei Estadual no 0009, de 05 de maio de 1992, nas 
disposições aplicáveis do Código Civil Brasileiro. e 
nas demais normas legais vigentes no ordenamento 
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Macapá, 25-03-93 

jurídico brasileiro, que sejam pertinentes, firmar este 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante 
as cláusulas e condiçOes seguintes que se obrigam 
a cumprir e respeitar reciprocamente. 

PRIMEIRA- O CONTRATANTE contrata 
o (a) CONTRATADO (A) para que o (a) mesmo· (a), 
com zelo, dedicação e empenho, preste seus servi
ços profissionais de advogado (a), na conformidade 
do que lhe for cometido pelo INTERVENIENTE, 
através de seus órgãos competentes, nos termos do 
Decreto 00292, de 18 de dezembro de 1991, que 

aprova o Regulamento Geral da Procuradoria Geral 
do Estado do Amapá, devendo a distribuição do (a) 
CONTRATADO (A) operar- se por ato próprio, ema
nado do Procurador Geral, para efeito de lotação, no 
âmbito da INTERVENIENTE. 

SEGUNDA - O prazo deste contrato é 
de seis meses, iniciando - se em 1º de abril de 1993. 

e terminando a 30 de setembro de 1993, podendo vir 
a ocorrer prorrogação, caso assim entenda conve
niente o CONTRATANTE, após audiência da INTER-
VENIENTE. . 

TERCEIRA - O (A) CONTRATADO (A) 
receberá, mensalmente, a título de remuneração, o 
equivalente ao previsto para a Referência Dezoito 
(1 8) do Plano· 'de Cargos e Salários do Poder Execu
tivo, englobando vencimento básico e gratificação de 
nível superior, que será reajustada todas as vezes 
em que houver aumento concedido aos Servidores 
Públicos do Estado do Amapá. 

§ 1 º -Os encargos sociais, taxas e tri
butos federais, estaduais e municipais ficarão a car

go exclusivo do (a) CONTRATADO (A), podendo o 
CONTRATANTE exigir a comprovação dos recolhi
mentos, ou efetuar as respectivas decisões, na forma 
da Lei. 

§ 21?- O pagamento do (a) CONTRATA
DO (A) ocorrerá à contar do elemento de despesa 
313200.00- Outros ServiÇos e Encargos-Pessoa Físi
ca. 

QUARTA - Este Contrato poderá ser 
rescindido, além das hipóteses legalmente previstas, 
a critério do CONTRATANTE. 

QUINTA - Este contrato deverá ser pu
blicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do 
Amapá. 

SEXTA - O foro deste contrato é o da 
Comarca de Macapá, Capital do Estado do Amapá. 

Por estarem assim, justos e contrata
dos, assinam este instrumento em cinco (05) vias de 
igual teor, na presença de duas testemunhas. ' ·. 

Macapá, de março de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
CONTRATANTE 

HIROMI SANADA 
CONTRATADO (A) 

DIÁRIO OFICIAL 

PAULO DE TARSO DIAS KLAUTAU 
INTERVENIENTE 

Testemunhas: 
Nelma Mlrlene Plcanço Nerl 

Ellone Pinto Nunes 
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CONTRATANTE exigir a comprovação dos recolhi
mentos, ou efetuar as respectivas decisões, na forma 
da Lei. 

§ 21?- O pagamento do (a) CONTRATA
DO (A) ocorrerá à contar do elemento de despesa 
313200.00 - Outros Serviços e Encargos-Pessoa Flsi
ca. 

Pelo presente instrumento, e nos me- QUARTA - Este Contrato poderá ser 
lhores termos de direito, os no fim assinados, de um rescindido, além das hipóteses legalmente previstas, 
lado como CONTRATANTE, O ESTADO DO AMAPÁ, a critério do CONTRATANTE. 

Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no 
CGC/MF sob o nº 00.394.577/0001-25, representada 
por seu Governador ANNIBAL BARCELLOS, brasilei
ro, casado, militar da reserva, e de outro lado como 

CONTRATADO (A) PEDRO NAZARÉ BENTES BOR
GES, brasileiro, separado judicialmente, advogado, 
inscrito na OAB - AP, sob o nº 3571, CPF 
081536982-49, residente e domiciliado nesta cidade, 
e ainda como INTERVENIENTE, A PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, representada por 
seu Titular, Procurador Geral do Estado PAULO DE 
TARSO DIAS KLAUTAU, brasileiro, casado, advoga
do, CPF nº 000457212-20, resolvem, com fulcro no 
ítem IX do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, 
no item IX do artigo 42 da Constituição do Estado do 
Amapá de 1991, no artigo 1º, caput, da Lei Estadual 
nº 0009, de 05 de maio de 1992, nas disposições 
aplicáveis do Código Civil Brasileiro, e nas demais 

· normas legais vigentes no ordenamento jurídico bra
sileiro, que sejam pertinentes, firmar este CONTRA
TO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as cláu
sulas e condições seguintes que se obrigam a cum
prir e respeitar reciprocamente. 

PRIMEIRA- O CONTRATANTE contratá 
o (a) CONTRATADO (A) para que o (a) mesmo (a), 
com zelo, dedicação e empenho, preste seus servi
ços profissionais de advogado (a), na conformidade · 
do que lhe for cometido pelo INTERVENIENTE, 
através de seus órgãos competentes, nos termos do 
Decreto 00292, de 18 de dezembro de 1991, que 
aprova o Regulamento Geral da ·Procuradoria Geral 
do Estado do Amapá, devendo a distribuição do (a) 
CONTRATADO (A) operar- se por ato próprio, ema
nado do Procurador Geral, para efeito de lotação, no 
âmbito da INTERVENIENTE. 

QUINTA -.Este contrato deverá ser pu
blicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do 
Amapá. 

SEXTA - O foro deste contrato é o da 
Comarca de Macapá, Capital do Estado do Amapá. 

Por estarem assim, justos e contrata
dos, assinam este instrumento em cinco (05) vias de 
igual teor, na presença de duas testemunhas. 

Macapá, de março de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 

CONTRATANTE 

PEDRO NAZARÉ BENTES BORGES 
CONTRATADO (A) 

PAULO DE TARSO DIAS l<LAUTAU 
INTERVENIENTE 

Testemunhas: 
Nelma Mlrlene Plcanço 

Ellone Pinto Nunes 

SECRET~SDEESTADO 

Justiça e 
Segurança Pública 

SEGUNDA -o prazo deste contrato é aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia 
de seis meses, iniciando - se em 1º de abril de 1993 
e terminando a 30 de setembro de 1993, podendo vir 
a ocorrer prorrogação, caso assim entenda conve
niente o CONTRATANTE, após audiênc:a da INTER-· 

VENIENTE. 

TERCEIRA - O (A) CONTRATADO (A) 
receberá, mensalmente, a título de remuneração, o 
equivalente ao previsto para a Referência Dezoito 
(1 8) do Plano de Cargos e Salários do Poder E><ecu
tivo, englobando vencimento básico e gratificação de 
nível superior, que será reajustada todas as vezes 
em que houver aumento concedido aos Servidores 
Públicos do Estado do Amapá. 

§ 1º - Os encargos sociais, taxas e tri
butos federais, estaduais e municipais ficarão a car

' go exclusi~o do (a) CONTRATADO (A), podendo o 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIARIO OFICIAL 

PORTARIA 
N2 006/93 • S~JUSP 

O Secretário de Estado da Justiça e Se
gurança Pública do Amapá, no uso das atri
buições que lhe são conferidas em Lei. (Art. 61 
inciso VI do Decreto (N) nº 302/91. 

RESOLVE: 

Art. 1 º - Aprovar o projeto nº 01 /93 da 
Academia de Policia Civil do Amapá-ACADE
POUAP, nele versando sobre o Curso de For
mação de Guarda Vigilante. 

-~ • 
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ArtO. 20 - Instituir, no âmbito da Proga 
mação de Cursos da Academia de Policia Civil do A 
mapá, o Curso de Formação de Guarda Vigilante cu 
ja execução dar-se-á no periodo de 29/03 a 30(0~/2~ 
em conjunto com o Sindicato das Empresas de V1g1la! 
cia e Transporte de Valores. 

Arto. 30 - Todos os recursos, materiais 
e financeiros, necessários à realização do Curso, 
serão repassados pelo sindicato das Empresas de Vi 
~ilância e Tr~nsporte de Valores : 

ArtO. 40 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Macapá, de de 1993. 

Bel. CICERO BORGES BORDALO JÜNIOR 

SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÜBLICA 

Fundações Estaduais 

Fundação da Criança 
e do Adolescente 

Portaria{JP) n!!! OOJ/93-Gim/KmrA. 

A Presidente da Fundação da Criança e do Ad~ 
lescente d~ Estado do Amapá/FCRIA, usando das atribuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo Decreto(N) nº 0555 , de 06 d; M2_ 
io de 1.992 e, de acordo com o estabelecido no Art. 16 Item 
X, Capitulo III, do Estatuto aprovado pelo Decreto (N) nº03 
10 de 18 de Dezembr~o de 1.991; 

RESOLVE: 

Art. 1 º - Designar EMÍLIO .AFmB)l ROlllR!!Gii!S, 
lotado sob o CÓdigo FNS-05, da Fundação da Criança e do,Ad~ 
lescente do Estado do Amapá/FCRIA, para viajar ele Macapa-AP 
sede de suas atribuições até a Cidade de Brasilia/DF, com a 
finalidade de acompanhar o adolescente ~~icio, que irá se 
submeter a tratamento de saúde, naquela cidade, no periodo 
de 29 .01 à 05.02.93. . 

Art. 2º - Revogam-se as d:i.sposiçÕes em con:i: 
trário. 

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO AOOLES 
CENTE lJO ESTAOO DO AMAPÁ/FCRIA, em Macapá-AP, 28 de Janeiro 
de 1.993. 

RITA llE CÁSSlú\ lOOS SNfiDS F.ACmro 
= Presidente~FCRIA/AP = 

Portaria(P) n! mo/93-&BI/RmA. 

A Presidente da Fundação da Criança e do Ado
lescente do Estado do Amapá/FCRIA, usando das atribuiçÕes 
que lhe são 'conferidas e tendo em vista fatos ocorridos dia 
t2 de dezembro de 1.992, no Centro Educacional Açucena, com 
~olescente JUNIORCLEI ôARDOS DA SILVA; 

RESOLVE . 
Art. 1 º - Prorrogar por mais trinta( 30) dias 

os tlenros da Portaria nº 066/ 92-GABI/FCRIA, que des·t.gnou os 
servd.dores, Qli):WO: FEltRKIRA PADILIA, ~ d:L.IA ~ 
tO L1llt\, 11ARIA DALVA QJÇAUIE) BARIIlSA e TÂNIA IIARIA 00 S)... 

OJR) IIIIWtlt\ IE SOOZA, para sob a presidência do primeiro 
consti wirem a Comissão de Sindicância incumbida de apurar 

· os· fato~ constantes no Processo nº 25201. 201/92-~RIA. 
Art. 2º - Revogam-se as disposiçoes em con

trário. 
GABil'El'E DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E 00 AOOLESC~ 
TE 00 ESTAOO 00 .MI.PPÁ/FCRIA, em Macapá-AP, 29 de janeiro de 
1.993.. . 

Rl'lA IE CÁSSlú\ IXINwml; FJQJU) 
• Presdiente-FCRIA/AP = 

Portaria(P) n!!! ml/93-GABI/FmfA. 
R Presidente da Fundação da Criança e do 

Adolescente do Estado do Amapá/ FtRIA, usando das atribui
çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto (N) nº 0555, de 06 
de Maio de 1.992 e, de acordo com o estabelecido no Art. 16 
Ítem X, Capitulo III , do Estatuto aprovado pelo Decreto(N) 
nº 0310 de 18 de Dezembro de 1.991; · 

RESOLVE: 
Art . 1º - Designar .-m«Ol VIEmA SOBRAL, 

PsicÓlogo prestando serviços à Fundação da Criança e do Ado 
lescente do Estado do Amapá, para viajar de Macapá-AP, sede 
de suas atividades até a Cidade de Maranhão/MA, com a fina
lidade de acompanhar o adolescente EROM RODRIGUES , que irá 
para tratamento psiquiátrico naquela cidade, no periodo de 
1J à 14 de fevereiro do corrente ano. 

trário. 
Art . 2º - Revogam-se as disposiçÕes em co~ 

GABINETE DA PRESIDENTE DA F1JNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLES -
CENTE DO ESTADO DO AMAPÁ/ FCRIA, em Macapá-AP, ?.6 de feve -
reiro de 1.993 . 

lEn"'rA llE CÁSSlú\ lOOS SNNr.mS FA!DIOO 
= Presidente- FCRIA/AP = 

Pôrtaria (p) n!! 012/93-gabi/fcri.a. 

A Presidente da Fundação da Cr:i.ança e do Ad~ 
lescente do Estado do Amapá/ FCRIA, Drª. RITA DE CÁSSIA D;S 
SANTOS FACUNDO, no uso de suas atribuiçÕes legais e regime~ 
tais , em especial o Ítem X do Art. 16 do Estatuto da FCRIA 
e Ítem X do Art. 9º de seu Regimento Interno e tendo. em vi~ 
ta do que consta o Proc~sso nº 11.000001/ 93-FCRIA; 

RESOLVE: 
Art. 1 º - Designar os servidores lll'!EB01RNI CAR 

IA lPJDIIEOO aMES, Assistente Juridico, Classe C, Padrão I,
:n:Dll[ZJE SOIRAYA lilLOOl[RA nE I...IRA, Assistente Social, Classe C, 
Padrão I, Wl!Ô«IC'A DOS SflftOO ~ s.mms, Agent e Admini~ 
trativo, Classe B, Padrão IV, lotados !ia Secretari a de Es
tado do Trabalho e Cidadania- SETRACI e :num..u :FaRrAOO DJASTI.. . . ~ -, 
VA, ·Agente Administrativo, Ref. FNI-17, lotado na Fundaçao 
da Criança e do Adolescente, s·~b a Presidência dQ primeiro 
constituírem a Comissão de Sindicância incumbida de apurar
os fatos constantes no Processo nº 11 .000001/ 93-FCRIA. 

trário. 
Art. 2~º - Revog~se as disposiçÕes em CO!! 

GABINETE DA PRESDIENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLES -
CENTE 00 ESTAOO DO AMAPÁ/ FCRIA, em Macapá-AP, 26 de feve -
reiro de 1. 993 . 

Portaria (IP) ntm2/93-GABI/FCRIA. 

A Presidente da Fundação da Criança e do Ado 
lescente do Estado do Amapá/ FCRIA, usando das atribuiçÕes qlli 
lhe são conferidas pelo Decreto (N) nº 0555, de 06 de Maio 
de 1.992 e, de acordo com o estabelecido no Art. 16, Ítem II 
Capitulo III, do Estatuto aprovado pelo Decreto(N) nº 0310d~ 
18 de Dezembro de 1.991; 

Considerando a necessidade de promover o ~ 
sino de Primeiro Grau às Crianças e adolescentes que são a
tendidos através da Fundação da Criança e do Adolescente do 
Estado do Amapá - FCRIA/ AP . 

R E S O JL, V E: 
Art. 1º - Criar o CBml) m: ~ 

m liMPÁ - CENAlP, a ser instalado na Casa da Criança e do 
Adolescente/CRIA, localizada à Rua Jovino Dinoá nº 3807 -
Bairro do Beirol, com o objetivo de promover o Ensino de 1!! 
Grau, da 1ª a 8ª série, nas modalidades de Ensino Regular e 
Suplência. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publ icação . 

Dê-se ciência e Publique-se. 

GABINETE DA PRESDIENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E 00 AOOLESCEN 
TE 00 E!3TAOO 00 AMAPÁ/FCRIA, em Macapá-AP, 18 de Março de 1-: 
993. 

BITA 1E CÁSSlú\ 005 SAlftOO IWliiX> 
= Presidente-FCRIA/AP = 



Macapá, 25-03-93 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

. Companhia.:de Água e 
Esgoto do Amapá 

ASSEMBLJ!liA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

o Conselho de Administração da Conpanhia de 
[.gua e Esgoto do Amapá,-GAESA, convida os Senhores - · 
Acionis tas da empresa a comparecer em a Assembléia O~ 
ral Ex:traordinária, a ser realizada às 10 :00 hor as -
do dia 06 de abril de 1993, na sede da Companhia, 1~ 

. cali zada à Av. Ernestino Borges , n2 222, nesta cida
de de l·lacapá, com a finalidade de deliberar sobre a 
seguinte Or dem do Dia: 

a) Substi tuição do Diretor - Presi dente da Empresa; 

b) O que mais houver. 

~!acapá, 25 de março d.e 1993 

JOÃO ES'roESSE JI[ONTEIRO DE ARAÚJO 
Presidente do COJSAD 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ • CAESA 

CO MUNICADO 

Comunicamos que encontra-se à disposição dos Senhores Acio
nistas na sede social da empresa, sito à Av. Ernestino Borges, 
222, dentro, em Macapá-AP, os documentos a que se refere o Arti
go 133 da Lei ri2 6.404/76. 

Macapá, 18 de março de 1993 

JOÃO ESTOESSE M. DE ARAÚJO 
Diretor Presidente 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

PORTARIA 'Ng V U 6 i /93-GAB/TCE 

A PRESJDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO EST~ 
DO DO AMAPÁ, no uso das suas atribuiçÕes l egais, 
previstas no Decreto (N) 0031 de 06 de fevereiro ' 
de 1991 .. 

R E S O L V E : 

Art. 12 - Designar, Dr. ANTONIO LIMA 
DE ARAÚJO, Inspetor de Controle Ex terno; CARLOS 
ANTONINO NAZARÉ CANTUÁRIA, Assistente de Controle 
Ext erno; para,de acordo com despacho exarado as 
fls. 257 a 271 doe autos do processo n' 0573/92,' 
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relativa às Contas do I>luni cipi o de Santana, exerc.!_ 
cio de 1991, de responsabilidade do Sr . ROSEMIRO 
ROCHA FREIRES, proceder às medidas necessárias~~ 
to à1uela Prefeitur a para deslinde das matér ias ' 
elencadas na instrução respectiva . 

Art. 22 - Revogam-se as disposiçÕes 

em contrário . 

Dê - se Ciência Cumpra- se e Publique-

se 

Macapá-AP, 23 de ' março de 1993 

CONSELHEIRA MARGARETE SANTANA DOS SANTOS 

- Presidente do T. C. E. -

PORTARrA N2 Ü Ü 6 2/93-GAB/TCE 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das suas atri buiçÕes l e 
gais , previstas no Decreto (N) 0031 de 06 de f~ 

vereiro de 1991 . 

R E S O L V E: 

Art . 12 - Designar , Dr . LUIZ FERNANDO 

PINTO GARCIA, Dr . PEDRO SOCORRO SALOMÃO DE S~ 
TANA, Dr. CARLOS ROBERTO PHI LIPOVSKY , para vi~ 

jarem da sede de suas atribuiçÕes até Bahia, p~ 
ra trat arem de assuntos de interesse deste Tr.!_ 
bunal , junto ao Tribunal de Contas do referido 
Estado, no periodo de 24 a 26.03.93. 

Art . 22 - Revogam-se as disposiçÕes ' 

em contrário. 

Dê - se Ciênc ia Cumpra- se e Publique-se 

Macapá-AP, 23 de março de 1993 

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

PORTARIA N2 122-A/93 

O PRESI DENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELE! 
TORAL DO AMAPÁ, usando da atribuição que lhe co~ 
fere o a r t. 36, § 12 , da Lei n2 4 . 737/65 , e 

Consi derando que esta Corte , no curso 
da 103i Sessão Ordi~ária , realizada em 17 de fe 
verei r o do corrente, ao apreciar os nomes dos c.!_ 
dadãos indicados para i ntegrarem as Juntas Ele.!_ 
torais do·Pleb iscito de 21 de abril vindour o . 

Conside rando o que dispÕe o art . 12 da 
Resolução n2 05.7/93 que designou os Juizes de. Di 
reito:eJuizes de Direito Auxiliares do Estado do Amapa p~ 
ra presidirem as Juntas Eleitorais , 
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R e s o 1 v e: 

12 - Nomear os presidentes e membros 
abaixo relacionados e tornar pÚbl i ca a composição 
de todas as Juntas Eleitorais const i tuÍdas . par~ 
os trabalhos de apuração do Plebisc ito que sera 
realizado no dia 21 de abril do corrente : 

MUNICÍPIO DE MACAPÁ 
1~ Junta Apurador a 
Sede : Salão do Trem Desportivo Cl ub 
Av . Feliciano Coelho - Bairro do Trem 
Composição: 
Presidente : Dr . Rommel AraÚjo de Olivei 

ra- Jui z de Direito 
Vogais: Aluizio Fausto de AraÚjo ,Aécio 

Flávio de Oliveira Mota , Carlos Costa de Almeida 
e José Rodrigues dos Santos . 

Supl entes: Maria de Fátima A. Batista 
Barros, Juraci dos Santos Batista, Maria das Gra 
ças Saraiva Assunção e AntÔnio da Silva Amaral . 

2! Junta Apuradora 
Sede: Salão do Trem Desportivo Club 
Av . Feliciano Coelho - Bairro do Trem 
Composição: 
Presidente: Drª. Suel i Pereira Pini 

Juiza de Dir eito 
Vogais: Roberto Queiroz de Souza , Juran 

dir Pinhe'iro de Castro, José Jorge Mascarenhas 
Monteiro e Ereni l da Torrinha da Silva . 

Supl entes : Corac i Vidal Brito , Pedro N~ 
zareno Barbosa , Mari a das Graças Vi l hena de Oli 
veira e Paulo Francisco Caridade do Carmo . 

3ª Junta Apuradora 
Sede : Salão do Trem Desportivo Cl ub 
Av . Fe liciano Coelho - Bairro do Trem 
Composição : 
Presidente: Dr. Eduardo Frei re Contreras 

Juiz de Direito 
Vogais: Ubi r atan Monteiro Barbosa , cé 

lio Menezes Nery , Wilson de Souza Costa e Albino 
Alves de Souza . 

Suplentes: Paulo Afonso Brito Lobato, 
Gi lberto Gonçalves Rocha, Chi l ble Jorge dos San 
tos Pandavil e Maria Juraci dos Santos Batista .-

4ª Junta Apuradora 
Sede : Salão do Trem Desportivo Club 
Av. Feliciano Coelho - Bairro do Trem 
Composição': 
President e : Dr. José Eustáqw.o de Castro 

Teixeira - Juiz de Direi to 
Vogais: João Marques Pantoj a, Mário Ro 

drigues dos Santos, HermÓgenes Campbell Moutinho 
e Ineval Borges dos Santos. 

Supl entes: Darci Al meida Viegas , Maria 
de l~oura Souza Carmo, ~laria Zeli Ferreira Gomes e 
Cannem Maria Nery Pessoa. 

MUNICÍPIO DE SANTAliA 
1ª Junta. Apuradora 
Sede: Ginásio Desportivo de Santana 
Santana - Amapá 
Composição: 
Presidente : Dr. Rui Guilherme de V. 

Souza Filho 
Jui z de Direi to 

Vogais: Altemi r Lobato Goyana, Abelar 
do dos Santos Rodrig~es e Paulo Roberto Potengy. 

Suplentes: Maria Luiza Lacerda, Rodol 
fo Marinho Leite, Mar ia Pi edade Car doso Rocha e 
Heraldo Pimenta Quintas . 

bo 

2~ Junta Apurador a 
Sede : Ginásio Desportivo de Santana 
Santar.a - Amapá 
Compo~ição: 
Presidente: Dra. Alaide Maria Paula LÔ 

Juiza de Direito 
Vogais: Odanete das Neves Duarte Bion 

di , José Maia Cardoso , Ra imundo Nonato Costa da 
Si lva e JÚlio César Firmino Alves . 

Suplentes: Bauer de Azevedo Leão, Man~ 
·el Pauli no da Silva Trindade , Francisco de Almei 
da e Cosme Jucá de Li~a. 

, 
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IMPORTANTE 
• SOMENTE FAÇA SUA ASSINATURA NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 
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MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI 
Junta Apuradora Unica 
Sede : FÓrum de Municipio 
Composição: 
Presidente: Dr. César Augusto Scapin-

Juiz de Direito 

Vogais: Rogério de Moraes Gomes , 
mundo ZÓzimo Miranda da Cruz , I r anete Lima 
raujo Lacerda e Eliete Reis dos Sant os . 

R ai 
de A 

Supl entes: AntÔnio Luiz da Silva , 
zaniel Baia Cunha , Raimundo Aqui no Braga e 
delma Pereira Monteiro . 

Mon 
Luc i 

MUNICÍPIO DE AMAPÁ 
Junta Apuradora Unica 
Sede : FÓrum do Mun i cÍpio - Centro 
Compos i ção : 
Presidente: Dr. João Bratti 

Juiz de Direito 
Vogais: Maria do Céu Gonça lves Di as , 

Tânia Nimia dos Santos Pantaleão , Secund i no Di as 
Del Castill o e Anselmo Mac i el Ass unção . 

Suplentes: Francisc a Palmeri no de Arru 
da , One ide da Silva Feitosa , Elson Abreu dos San 
tos e Naiar a Silva de Oliveira . 

valho 

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE 
Junta Apuradora Unica 
Sede : FÓrum do Mun i c i pio - Cen tro 
Compos i ção : 
Presidente: Dr. Adão Joel Gomes de Car 

Juiz de Direito 
Vogais: Ma r l uce MÔnica , Lid i a dos San 

tos Silva , Manoel Vida l Pires de Vasconc elos e 
Paul o Jorge Ma r t ins de Lima . 

Supl entes: AntÔnio Fe rrei r a Magal hães , 
Magali Beze rra Ri bei ro , José Fe rrei ra Pi mentel , 
Sau lo Ferrei r a da Silva , Francisco de Castro Co r 
r~a . Este l a Ma r ia dos Santos Oli vei r a , José Juve 
nil Rod ri gues e Oci a ne Nascimento Soar es . 

MUNIC ÍPIO DE MAZAGÃO 
Junta Apuradora Unica 
Sede : FÓ r um do Municipi o - Cen tro 
Composição : 
Presidente: Dr . José Luciano de Assis 

J uiz de Direito 
Vogais: Everaldo Caetano Dantas de Sou 

za , Regi naldo Afonso Si l ve i ra da Fonseca, RÔmulo 
Augusto Silva Guedes e Orivaldo ?anto ja . 

Suplentes : José Hamilton Me l o Car doso , 
Ivani l de Sob r a l da Conce i ção , Kát i a Almeida de 
Souza e Joci rana Gama Dos Santos . 

MUNICÍPIO DE CALÇOENE 
Junta Apuradora Unica 
Sede : Sa lão Par oquial 

Rua Theodo ro An tonio Leal , s / nº 
Compos i ção : 
Presidente: Dr. José Hilmo Haas 

Juiz de Direito 

MUNICÍPIO DE ITAUBAL 
Junta Apuradora Unica 
Sede: Escol a de Itauba l do Pi ri r lm 
Composição : 
Presidente: Dr. Mário Euzébio Mazurek 

J ui z de Direito 
Vogais: Alan Amoras Távora e Henoque 

Humecias de Jesus To r re s Fre ire . 
Suplentes: Ros iane Carvalho e Na ril e

na Figuei r a Gouvei a Machado . 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA DO AMAPAR I 
Junta Apurado ra Unica 
Sede : Esco la Ser r a do Navio 
Di s tri t o Serra do Navio 
Compos ição : 
Pres iden te: Dr. César Augusto de Sou 

za Pere ira 
Juiz de Direito 

Vogai s: Luiz Ricardo Duca San tos e Se 
bastião Tavar es de Souza . 

Suplen tes: Lu i z Albe rto Alves Makz i nk 
e Luiz Cláudio Lima . 

MUNICÍPIO DE CUTIAS 
Junta Apuradora Unica 
Sede : Escol a Cutias do Ar agua r i 
Rio Aragua r i - Araguari 
Composição : 
Presidente: Dr. AntÔnio Ernesto Amo 

ras Collares 
Juiz de Direito 

Vogais: Job Mi r anda de Moura e Car los 
Albe r to Sales de Sou za . 

Supl entes: Al adima r Barbosa ~li r a e 
Francisca da Si lva de Souza . 

MUNICÍPIO DE AMAPARI 
Junta Apuradora Unica 
Sede : Esco l a Maria Helena Cor de i r o 
Ped ra Bra nca 
Composição : 
Presidente: Dr . Constantino 

Tork Brahuna 
Augusto 

Juiz de Direito 
Vogais: Ab i gail da Si lva ?antoj a e Ma 

r i a do Socorro Cortes Costa . 
Suplente s : Jorge Ru i Campos Fa ri as e 

El son Mendes Medei r os . 

r o 

,MUNICÍPIO DE PRACUÚBA 
J unta Apuradora Unica 
Sede: Escol a de 12 Grau de Pr ac uÚba 
Compos i ção : 
Pres idente: Dr. I van José Ramos Álva 
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Vogais : Jucilene Maria Nunes Cardoso , 
Reinaldo dos Santos-Barros, Carl os Lemos de AraÚjo 
e Ivan Viana Guimarães . 

Suplentes: Maria Vilhena Santana de 
Souza e Carl os Alberto Batista de Olivei r a . 

nho 

MUNCÍPIO DE TARTARUGALZINHO 
Junta Apuradora Unica 
Sede : Escola de 1º Grau de Tarta-ugalzi -

Rua Nossa Senho ra do Pe rpétuo 
Socorro , s / nº . 

Composição : 
Presidente: Dr . Décio José Santos Ru 

fi no 
Juiz de Direito 

Vogais: Flávio Teodoro do Prado , J oão 
Val dez Mac i el dos Santos , Amiraldo de Jesus Mo 
rais , Cl audete Maria Ferrei ra Mo r a is . 

Sup l entes: Raul de Aquino Lemos , A 
dr i ano dos Santos, Jo r ge Damião de Souza e Hail 
ton Cas t illo . 

nic ipio 

Gomes . 

drade 

MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES 
Junta Apuradora Unica 
Sede : Esco l a de 12 Grau da Sede do Mu 

Rua Duque de Cax ias - Ferr e ira 

Composição : 
Pr esiden te: Dr. Reginal do Gomes de An 

Juiz de Di r e ito 
Vogais: Paulo Ca rlos da Sil va , Regi 

na l do Si dney do Nascimento N. Pi canço , José Ci 
ce r o dos Santos e Vande r léia Pinheiro Loba t o . 

Suplentes: Leila Ma r ia dos Santos 
Cos t a , An tonia Ma rl i Perei r a Mon t ei ro de Ol i ve i 
ra , Vanuza Roc ha Moraes , José Moisés Sarai va dã 
Silva , Ma r ia Joana dos San t os Albe r to , Ana El i 
Cos~a More ira , Adalcinda Costa Mendes e Jamil e 
Façanha de Al me i da . 

Mendes 

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 
Junta Apuradora Unica 
Sede : Esco l a Maria Cristina Bot e lho 
Av . 8 de Agos t o - Porto Gr ande 
Composi ção : 
Presidente: Dr . João Guilherme Lages 

Juiz de Di r e ito 
Vogais: Fi l omena de Souza Fe r reira e 

Fe r nando Augusto Flexa da Rocha . 
Suplentes: Adé l io Mota Pe re i r a e Abel 

Pacheco de Olivei r a . 

Juiz de Direi t o 
Vogais: Reginal do Fe rre ira Ba rbosa 

~lanoel Be r na rdo Ferrei ra , Rosa l i.ce t·loraes Correa 
l'lacár io Bento Fi l ho . 

Suplentes: Edna Socorro Passos Olive i 
r a , El eni Mo r aes Corr~a . Maria Deu~olina Ab re~ 
Amo ras e Vandira Penha . 

2º - Dete r mi nar que os membros ora nQ 
me ados se apresentem aos Juizes Elei t orais ou 
aos Ju i zes Pre siden t es das Juntas na sede das 
r es pectivas Zonas ou no FÓrum de seu 
pi o . 

r~un ici 

3º - Esta Portaria ent r a em vigor na 
da ta de sua publicação no Diár io Oficial do Es 
tado . 

Pub lique - s e e cumpra- s e . 

Macapá (AP) , 19 de f e ve r e i r o de 1993 . 

(a.) Des. GILBERTO DE PAULA PI NHEIRO 
Presidente do TRE I AP 

CARTÓRIU ELEITORAL DA SEGUNDA ZONA Dr ~AC APÁ 

PORTARIA N° _2.2.~_/93 - C I' ~~ 

O Doutor ROMMEL ARAÓJO DE OLI Vr lRA. MM. Ju l • 
[ l e i t ora ! da Segunda (2 •) Zona de ~acap~, nu 
uso de s uas at rl bui ç~es l e gais, etc ... 

CO NSI DERANDO que o n~mero de e l ei t ores Lot a 
do s nas seç~es de n2s 226, 286, 287 . 29 1, 292 . 
293, 328 e 338, n~o ulLrapas sou o numero l egal 
conf orme disp~e o Ar t . 4º § 3º da Resolu ç~o n° 
18. 8 1 ~ do Tr ibunal Superior El e itor al . 

CONSIDERA NDO que exi s tem seçoes ,em um mesmo 
local de vota ç~o , onde a s oma do n~mero de ele i 
to r e s n~o atinge o l i mi t e l egal , cun f orme Ar L. 
4º § 4º da Resoluç~o nº 18 . 818 do T1· ibuna l Sup~ 
riur El e itoral . 

RESOLVE: 

Agregar a seç~o de n2 226 a 070 , de s ignada ' 
para funcionar na E. P. G. Al exandre Vaz Tavares; 

Agr egar a seç~o de nQ 28 6 à 190, desi gnada ' 
para funcionar na E. P.G . Li vr amento do Bai lique ; 

Agregar a seção de nº 28 7 à 177, desi gnada 
para funciona r na E. P.G. José do Patroci nio ; 

Agregar a seção de nQ 291 à 121, des ignada 
pa r a fun ci onar na E. P. G. Jos efa Lucil ei de Amo -
ras Col ares ; 

Agregar a seção de n2 292 à 210 , 
para f uncionar na E. P. G. TessalÔni ca ; 

Agrega r a seção de nQ 293 à 012,. 
para f unc i onar na Escol a de Aplic aç~o 

Agregar a s eção de nQ 328 à 241 , 

designada 

designada 
Guanabara ; 
designada 
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para fun cionar no Colégio Amapaense; 
Agrega r a seção de nQ 338 a 259, designad~ 

para funciona r na E. P. G. Santa I nês; 
Agrupar a seção de nº 199 à 198, designada 

para funcionar na E.P.G . São Joaquim do Pacui; 
Agrupa r a seção de nº 221 à 044, designada 

para funcionar na E. P. G. Aracy Nascimento; 
Agrupar a seção de nº 22 3 à 128 , designada 

para fun cionar na E. P. G. Municipal Par~; 
Agrupar a seção de nº 224 à 033, designada 

para f unc i ona r na E; P.G. GAL. Azevedo Costa . 

D;,-se 
pra- se . 

Juiz Eleitoral 

22 . 03 . 93 

CART0RIO ELEITORAL DA SEGUNDA ZONA DE MACAPÁ 

EDITAL NQ 011 / 93 - C E M 

O Doutor ROMM EL ARAÚJO DE OLI VE IRA, ~M. Juiz 
Eleitoral da 2~ Zona de Macap~ , no uso de s uas 
a tribuiç~es l egais . etc . . 

FA Z SABER, que em cumprimento do disposto no 
Art . 1 2~ da Lei nº 4. 737, de 15 de Julho de 
IOoS - CÓdigo Eleitoral , foram nomeados Presi -
den t e , Mes~rios, Secret~rios e Suplente da ~esa 
Receptora de votos recém c riada desta 2ª Zona 
Fl eitoral, relativa ao municipio de CUT IAS, os 
membros abaixo re l acionados, os quais foram co~ 
voca dos, para consti tuirem dita mesa no dia 21 

de Abr il do cor rente ano, ~s 07:00 horas , no 1~ 
~ a l des i gnado. Ficam t ambém convocados a compa
recerem urgentemente no CartÓrio Ele itoral, s i
Lu a Rua S~o Jos~, 2066 , Cent r o . nes ta Capi -
tal . a fim de r eceberem devidas nomeaçÕes . 

MUNICÍPIO DF CU TIAS SEÇÃO 333 

l' •·<> s idente: J OS ENP.l SOUSA ~10REIRA 

1° Mesario: ~ARIA DAS GRAÇAS SOUZA DA CONC EI ÇÃO 
zg ~cs~rio : MAR I A DAS DORES LEITE DE LIMA 
1° Secret~rio : LUCI DEIA BARBOSA DE BRITO 
2° Sec r etario: MARC OS DA SI LVA CARVALHO 
Suplente: ~ANOEL LUI Z TAVARES DF CASTRO 

Ass i m consticul da a mesa receptora para o 
PLebiscito do ano em curso e, para q11 e chegue ao 
conhec imento de todos os nomeados, pa rt idos po
Llticos e quem mais interessar, expede-se o pr~ 
sent e Ed i t a l. que ser~ afixado no lugar de cos
tume e pu blicado no Di~rio Of icial do Estado . P~ 
dendo os cidad~os nomeados no prazo de (5) dias 
e pa r t idos po l lticus de dez (10 ) dias apresent~ 
rem motivos justos de suas recusas e r eclama 
çoe s a pa r tir da publica ç~o deste . Dado.~ pass~ 
do nesta cidade de Macap~-AP, aos vinte e dois 
dias do mês de Ma rço do ano de hum mil novecen-
tos e noventa e três . Eu .. . .... . ...... . .. MAURO 
.) URGI" BRAND.~O J.-?Escr i v~o , o subscrevo. 

/~~ 
ROMMEL ARAÚJ O DF UL lVEIRA 

J ui z l"lci toral 

CAR TÚRTU ELFITORAL DA SEGUNDA ZONA DE ~ACAPÁ 

EDI TAL NQ 012 / 93 - C E M 

O Doutor ROMM EL ARA ÚJO DE OLIVEIRA, MM. Ju i z 
r teitural da Segunda Zona de Maca p~, no uso de 
s uas at ribu içÕes l egai s , etc ... 

FAZ SAB ER. que em cump r ime nt o do di s posto no 
A1· t . 120, da Lei nQ 4 . 737, de 15 de Julho de 
1065 - CÓdi go El ei tora l , foram nomeados Presi
denLe, Mes~ r i os, Secret~rios e Sup l ente da Me sa 
Recepto r a de Vot os recém cri ada des ta 2ª Zona 
Fl eit ora l , r e l at i va ao municlpio de AMA PARÍ, os 
membros aba ixo r el ac ionados , os quais fo r am co~ 
vncados , para constituirem dita mes a no dia 21 
de Abril do cor r ent e ano, ~ s 07 : 00 horas, no 1~ 
cal desi gnado . Fi cam também convocados a compa 
r ece r em urge ntemente no CartÓrio Eleitoral. s i 
t o a Rua S~o José, 2066, Centro , nesta Cap i -
t a l. a f im de r eceber em devidas nomeaç~es. 

MUNICÍPIO DE AMAPARÍ SEÇÃ O 336 

Pr esidente: L UCILE~ E CONTRIM DOS SANTOS 
12 Mes~rio : ANA MA RIA BORGES ~ IQUEIRA MERGULHÃO 
2° Mes~rio : EDI NEA ALVFS DE CASTRO 
12 Secret~rio : LUI S TOMAS DA SILVA 
2º Sec ret~rio : SE LMA CARDOSO RAMOS 
Sup l ente : SI MON E DO SOCORRO FREITAS DE CARVALHO 

Assim const ituida a mesa rec ept ora para o 
Plebisc ito do ano em curso e, pa r a que chegue ao 
conhec imento de todos os nomeados , partidos po- . 
l lt i cos e quem mais interessar. expede-se o pre 
sente Edita l , que ser~ afixado no lugar de cos~ 
tume e publ i cado no Di~ri o Ofi cia l do Estado. P~ 
dendo os cidad~os nomeados no prazo de (5) dias 
e partidos pol i ticos de dez (10) dias apresent~ 
rem mo t ivos jus t os de s uas r ecusas e r eclama
ç~es a partir da publicaç~o deste . Dado e pass a 
do nesta cidade de Macap~ -AP , aos vinte e doi; 
di as do mês de Março do ano de hum mi~ novecen-
tos e noventa e três . Eu .. ......... . .... . . MAURO 
JORGE BRANDÃO,~scriv~o El eitoral, o s ubscrevo. 

~~1~ -
Jui z El e i to r a l 



Macapá, 25-03-93 

CARTÓR'IO ELEITORAL DA SEGUNDA ZONA DE HACAPÁ 

EDITAL Nl 013 193 - C E M 
O Doutor R011HEL ARAÚJO DE OLIVEIRA , MH. Juiz 

Eleitor·a da Segunda Zona de Maca pá, no uso de 
suas atr ibuiçÕes legais, etc . . . 

FAZ SABE R, que em cumprimento do disposto no 
Art. l20,da Lei nº 4.737 , de 15 de Julho de 
1965 - CÓdigo Eleitoral, foram nomeados Presi -
dente, Mesários, Secre~~r~os e Suplente da Mesa 
Receptora de Votos recem criada desta 2! Zona 
Eleitoral, relativa ao munic{pio de ÁGUA BRANCA 
DO AMAPARÍ, os membros abaixo r elacionados, os 
quais foram convocados,para constituírem dit~ 

mes a no dia 21 de Abril do corrente ano, as 
07:00 horas , no local designado . Ficam também 
convocados a comparecerem urgentemente no Cart~ 
rio Eleitoral, sito a Rua São José, 2066, Cen: 
tro, nesta Capita l, a f im de r eceberem devidas 
nomeaçúes . 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA DO AMAPARÍ SEÇÃO 332 

Presidente: RICHARD BATISTA MA I A 
11. Mes~rio: BENEDI TO COSME DE MENEZES JÚNiOR 
21 Mesá rio: JAN ETE FERREIRA DE CARVALHO 
11 Secretár io: ~1ARIA DE LOURDES DE SOUZA ME.NDES 
21 Secretário: GERSON BARBOSA SOARES 
Suplente : GRACILENE CARVA LHO DA COSTA 

Assim constitu{da a mesa receptora para o 
Ple~ iscito do ano em curso e, para que chegueao 
conhecimento de todos os nomeados, partidos po
l iticos e quem mais interessar, expede- se o pr~ 
sente Edi tal, que será a fixa do no lugar de cos
'tume e publicado no Diário Ofici al do Estado . P~ 
dendo os cidadãos nomeado~ no prazo de (5) dias 
e parti dos politicos de dez (10) dias apresent~ 
rem ~ativos justos de suas recusas e recl ama
çÕes a partir da publicação deste . Dado e pass~ 
do nesta cidade de Macapá - AP, aos vint e e dois 
dias do m~s de Março do ano de hum mi l novecen-
tos e noventa e tr~s . Eu . .......... ... . ... MAURO 

JO RGE BRANDÃ~~~screvo . 

ROMMEL ARAÚJO DE OLI VEIRA 
Juiz El eitoral 

CARTÓRI O ELEITORAL DA SEGU NDA ZONA DE MACAPÁ 

ED I TAL Nl 014 I 93 - c E M 

O Doutor ROMMEL AKAÓJO DE OLIVEIRA , MM. Ju i z 
Elei toral da Segunda Zona de Macapá, no uso de 
suas at ribuiçÕes legais, etc .. . 

FAZ SABER , que em cumprimento qo disposto no 
Art . 120, da Lei n2 4 · 737, de 15 de Julho de 
1965 - CÓdigo Eleitoral, fo ram nomeados Presi 
dente Mes~rios, Secretár i os e Suplente da Mesa , ' 
Receptora de Votos recem cri ada desta 2! Zona 
Eleitoral, relat iva ao munic{pio de PORTO GRAN
DE, os membros abaixo rel acionados, os qua i s f~ 

r am convocados, para constituírem dita mesa no 
dia 21 de Abril do corrente ano,· às 07:00 ho
ras no local designado . Fic am também convoca -

' ' dos a comparecerem urgentemente no Cartori o E -
leitoral , sito a Rua São José, 2066, Centro , 
nesta Capital, a f i m de receberem devidas nome~ 
çoes . 

M~NICÍPIO DE PORTO GRANDE SEÇÃO 334 

Presidente: EDINALVA SOUSA AGUIAR 
11 Mes~ rio : FRANCISCA DOS SANTOS CORREA 
21 Mes~rio: LE I LIA~A DE JESUS ROCHA 
11 Sec~etário: REGIKALDO BRAGA MEIRELLES 
22 Secretário : ZULEIDE LEMOS BARBOSA 
Suplente: ALEXANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA 

Assim constitu!da a mesa recep~ora para o 
Pl eb i scito do ano em curso e, para que chegueao 
conhecimento de tndos os nomeados, partidos po
l iticos e quem mais i nteressar, expede-~e o pr~ 
sente Edital, que ser~ afixado no lugar de cos
t ume e publicado no Diário Oficial do Estado . P~ 
dendo os cidadãos nomeados no prazo de (5) dias 
e part ido s pol iticos de dez (lO) dia s apresent~ 
rem mo~ivos justos de suas recusas e reclama
ç;es a partir da publicaç~o deste . Dado e pass~ 
do nesta cidade de Macap~-AP, aos vinte e dois 
dias do m~s de Março do ano de hum mi l novecen-
tos e noventa e tr~s. Eu .. ..... ..... . . . . . MAURO 
JORG E BRA~DÃO, ~c ri v~o subscr evo . 

~ . ' _ , . 
ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA 

Juiz El eitoral 

CARTÓ RI O ELEITORAL DA SEGUN DA ZONA DE MACAP~ 

EDITAL Kl 015 I 93 - C E M 

O Doutor ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, MM . Juiz 
Eleitoral da Segunda Zona de Macapá , no uso de 
s uas atr i buiçÕes legais, etc . .. 

FAZ SABER, que em cumpr imento do disposto no 
Art. 120, da Lei nl 4 . 737, de 15 de J ulho de 
1965 - CÓdigo Eleitoral . foram nomeados Presi
dente, Mesários, Secretários e Suplente da Mesa 
Rer.eptora de Votos recém cr i ada desta 2ê Zona 
El eitoral , relativa ao muni c{pio de ITAUBAL , 9s 
membros abaixo relacionados , os quais foram con 
vocados, para constituírem dita me sa rio dia 21 
de Abril do corrente ano, às 07 : 00 horas, no 

DIÁRIO OFICIAL 

loca l designado . Fi cam também convocados a com
parecerem urgentemente no Cart~rio Eleitoral 
s ito a Rua São José . 2066, Centro , nes t a Capi -
tal , a fi m de receberem devidas nomeaçÕes. 

MU NICÍ PIO DE ITAUBAL SEÇÃO 331 

Pre~idente: ARISTIDES JOSÉ DO ROS~RIO ALHEIDA 
l Q Mesário: J OAQUINA NUNES DA SILVA 
22 Mesário : AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA BORRALHO 
lQ Secretário : GIL MANOEL CONCEI ÇÃO DA SIL VA 
2º Secretário : ANA MARIA BRITO DOS REIS 
Suplente : K~TIA REGINA SANCHES BRA GA 

Assim constitu{da a mesa receptora para o 
Plebisci to do ano em curso e, pa r a que chegue a o 
conhecimento de todos os nomeados, pa r tidos po
l iticos e quem mais intere~sar, expede-se o pr~ 
sente Edital, que será ~fixado no l ugar de cos
tume e publ i cado no Diario Ofi cial do Estado . 
Podendo os cidadãos nomeados no prazo de (5) di 
~s e partidos pol{ticos de dez (10) dias apr e
s entarem mot ivos j ustos de suas recusas e recl~ 

maçÕes a parti~ da publicação deste. Dado e pa~ 
sado nesta cidade de Macapá-AP, aos vinte e do
i s dias do m~s de Março do ano de hum mil nove -
centos e noventa e tr~s . Eu . . .. . .. . .. .... MAURO 
JORGE BRANDÃO, Escrivão Eleitoral, subscre-
vo . 

ROMMEL ARAÚJO DE OLI VEIRA 
Juiz El eitoral 

I TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA Bª REGI~O 

JU NTA DE CONC I LIAC~O E JULGAMEN TO DE MACAP~ 

LD I TA L DE NOTIFIC AÇÃO 

Pelo presente edi ta l fica a empresa IBE 

RO -A f~UIC.'\N A DE MADEIRA LT DA , atualmente em 1.!:! 

gar incerto e nio .sabido , reclamado nos autos 

do Processo n2 JC J - t1CP - 124 a 133/93 , com audi 

ênci a de instrução e j ulgamento àe signada p~ 

r a o dia 29 , 04 9 93 1 às 10:30 horas , em que ' 

GEOVAN DA SIL VA E SI LVA e outros , rec l ama : 1 

aviso prévio , 132 salário , férias + 113 , sali 

rio retido em dobro , horaa extras , FGTS + 40% 

mu lta 10% , salário fam{lia , salário "auxflio" 

mater nidade , honor~rios advocaticios e Juros ' 

e corr eção monetária , 

Fi ca o r eclamado NOTIFIC~DO de que déNe 

rá comparecer · perante a JCJ de Macapá , na Av , 

Duque de Cax ias nº 116 1 bai rr o central , no 

dia e hora acima designada para ~ e sponder os 1 

termos da recl amação , Ne ssa au diencia o r ecl~ 

mado deverá apresentar as provas-que julgar 1 

necess~rias , const ante s de documentos ou tes

temunhas , estas no máximo·de três(J) , devendo 

estar pr J sente independentemente do compareci 

manto deL seus repr es entantes , sendo- lhe f acu1 

tado f aeer - se substituir pel o gerente ou por 

qualqu~ r ou tro prepos~o que tenha conhecimento 

dos f a tos e cujas declaraçÕes obriga ção o pr~ 

ponente . 

O não comparecimento do reclamado à ref~ 
rida au"oi;ncia importará r.o juibgamento da 

que stão à'sua r evel i a e na aplicação da pena ' 

de con f issão quan to a Jéria d~ fato . 
Secre taria da JCJ Macapa , 22 de mar -

ço de 1993 , \I 

MANO~ E RA FAÇANHA 

Diretor de Secret aria 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA B~ REGI~O 

JUNTA DE CONCILI ACKO E JULGAMENTO DE M~CAP~ 

EDITAL DE NOTIFIC AC~O 

Pe lo presente e di tal fica a empresa I BERO 

- AMERICA NA DE MADEI~A LTDA , atualmente em lu 

gcr incerto e ni o sabido , reclama do nosAautos 

do Processo n2 JCJ MMCP - 401193 , com aud i encia ' 

de instr ução e jul game nto designada párã·· o 

di a 19.05.93 , ~s ~: 45 horas , em que ANTON IO ' 

RUBENS CARV~LHO VIDAL , reclama : diferênça 

nas parcelas rescis;rias ( a v. prévio , 13º sali 

rio, férias a FGTS) em razão do aumento de s~ 

lário na época para C~$-523 . ooo;oo , diferênça 

do FGTS + 40% - t odo per{odo em razão do não • 

recolhimento , indenização equivalente ao seg~ 

ro dese mprego , . juros e cor reção mo netária , num' 

tot.al il !qui do. 
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Fica o reclamado NOT I FICADO de que deve 

rá·comparecer perante a JCJ de Maca pá , na Av , 

Duque de Caxias n2 116, bai rro cent ral , no 

dia e hora acima design~do , para ~esponder os 

termo s da rec la~ação , Nessa audi~nc ia o recl~ 

mado deverá apres entar as provas que julgar 1 

necessáries , constantes de documentos ou tes 

temunha§ , §stas no máximo de t rês (3) 1 de ve ndo 

estar presente inde.pendentemente do compareci 

ma nt o de seus repr ese ntantes , sendo- l he facul 

tado f azer - se subst i tui r pe l o gerente ou por' 

qualquer outio preposto que tenha conheci mento 

dos fatos e cujas declara ç;es obrigar ia o 

proponente , 

O não compareciment odo r eclamado à refe

rida aud i ;nc i a i mportar á no julgamento de que~ 
tão à s ua· revelia e na ap licação da pena de 1 

confissãQ quanto a mat~r ia de fato , 

Secretaria da e Macapá , 22 de març o 

de 1993, 

MANDE 

ecretaria 

JUST I ÇA DO TRABA LH O DA 6~ REGI~O 

JUNTA DE CONCILIAC~O E JULG AMEN TO DE MACAPi 

EDITAL DE NOTIFICAC~O 

Pel o pre sente edital f i ca a empresa IBE 

RO - AMER I CANA DE MADEIRAS LTDA , a t ua lmente em 

l ugar incerto e nio sab ido , recl amado nos au

tos do Processo ng JCJ - MCP- 123193 , com audiê~ 

cia de instrução e julgamento des i gnada para' 

o di a 29 , 04 , 93 1 às 10 : 15 hor as , em que VITOR 

VIEIR A LOP ES , reclama : a viso prévio , salário' 

retido em dobro M 15 dias , fér ias proporcio -

nais - 9112 + 1/3 , 13º salário - 9/12 , sal~ -

rio famÍlia -· 4 dependentes , FGTS - todo peri 

odo 1 FGTS - 40%, num to t al liqu i do de Cr $- ••• 

5, 495 , 817 1 60 1 e multa e juros e ccrroção 111. 

qui do . 

Fica o reclamad~ NOTIFIC~DO de que deve 

r: comparecer pera nte a JCJ de Macapá , na ~ v . 
Duq ue de Caxias ng 116 1 bairro cen tral, no 

dia e hora acima designado para responder os 

termos da reclamação. Nessa audiê ncia o re cl~ 

mado deve r á apresentar as provas que Julgar 1 

necessárias , constantes de document os ou tes 

temunhas , estas no mà x.imo de t r ês('3) , devendo 

estar presente independentemente do compar eci 

manto de seus represe ntantes , sendo- lhe facu1 

tado faz~r -se s ubst ituir pelo gerente ou por 

qualquer outro preposto que tenha conhecimentc 

dos fatos e cu j as declaraçÕes obrigarão o 

proponente , 

O nio compareciment o do reclama do à r~ 

f erida audiência importar~ no julgamento da 

questão à sua reve l ia e na apl i cação da pe na' 

de confissão quan to a matéria de f ato. 

Sãcr etaria da ~CJ Macapá , 22 de ma rço 
de 1993 •. 

MANOEL R F~ÇANHA 

Diretor de Secretaria 

~ AVISO 
~ IMPORTANTE 

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 



Macapá, 25-03-93 

TPJBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADo' 

PORTARIA N!!. 0182 /93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Es 
tado do Amapá , no uso das atribuiçÕes que lhe 
conferem os artigos 14, inciso XXIV do Decreto 
(N) n 2 069, de 15 .05 . 91 e 26, i nciso XXII, do 
Regimento Interno; 

R E S O L V E : 

Tornar sea et'eito a nomeação para o car~o 
efetivo de Atendente Judiciário, feita atraves 
da Portaria n2 0394/92-GAB/PRES., publicada no 
Diário Oficial do Estado de 03/11/92, nos te~ 
mos dos artigos 27 e 41 do Decreto {N) n 2 070, 

· de 15.05 . 91, combinados com o artig2 13, § 6 2 

da Lei n2 8.112, de 11.12.90, por nao ter tom~ 
do posse no prazo legal, o abaixo indicado: 

NOME 
.JOSÉ MARIA DOS SANTOS 

MÉDIA 
78,00 

CLAS 
60 

II- Esta Portaria .entra em vigor na data 
de s ua publicação no Diário Oficial do Estado . 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ, em 23 de março de 1.993 . 

De~~CAS~ 
-Presidente-

PORTARIA NQ Ol83 /93-GAB/PRESIDtNCIA 

O President~ do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 14, 
inci so VI I, do Decreto (N) 0069, de 15 . 05.91 e 
26 , inciso VI, do Regimento Interno; 

R E S O L V E 

NOMEAR a serventuária MARICLEUMA 
BANHA CORRtA, ocupante do cargo efetivo de 
Téc nico Judiciári o do Quadro de Pessoal 
Perma nente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá, para exerc e r a Função de Confiança de 
Chefe do DEPOSI TO P~BLICD DA COMARCA DE MACAPA, 
Cód igo 200. 2, Níve l FC-02, a partir de 18 de 
março de 1993. 

Publique-se e registre-se. 

GAB I NETE DA PRESID~NCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO . DO AMAPA, em 22 de março de 1.993. 

~~ / /) ,é \ 
Des . ·H;~;~· MELLO CASTR~ 

- Presidente -

PORTARIA NQ 0184 /93-GAB/PRESIDtNCIA 

O Presidente do Tr i bunal de 
Just i ça do Estado do Amapá, no uso das 
atribui ções que lhe conferem os art i gos 14, 
inciso VI I, do Decreto {N) 0069, de 15.05.91 e 
26, inciso VI , do Regimento Inter no ; 

R E S O L V E 

I - NOMEAR a serventuária MARIA 
GORETE BEZERRA LOIOLA, Auxiliar Judic i ário do 
Quadro de Pessoal Permanent e, lotada na 3ª Vara 
Criminal da Comarca de Macapá, para exercer a 
Função de Co nfia nça de Operador de Termi na l de 
Computado r, códi go 200 . 1, nível FC-01, dest e 
Egrégio Tribunal de Justiça . 

II Desi gna r o ser ventuár io 
PAULO COSTA DOS SANTOS , Aux iliar J udiciário, 
pa ra eventua l mente substitui r a t itular, 
co nforme previsto no art . 38 e parág raf os da Lei 
8 .112/90 . 

Publique- se e regis tre-se . 

GABINETE DA PRESIDENCIA 00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPA, em 23 de março de 1.993. 

PORTARIA NQ 0185/93-GAB/PRESIOtNCIA 

Just i ça, do 
atribuições 
inciso VII, 

o Preside nte do Tribuna l de 
Estado do Amapá, no uso das 

que lhe conf e rem os arti gos 14 , 
do Decret o (N) 0069, de 15 .05 .91 e 
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26, inci so VI, do Kegimen~o I nterno; 

R E S O L V E 

NOMEAR o serve ntuár i o LUIS 
CARLOS MAIA CAROOZO, Aux iliar Judiciário do 
Quadro de Pessoal Permanente , lotado no Gabinete 
da Presidência , para exercer a Função de 
Confiança de Operador de Terminal de Comput ador, 
código 200.1, nivel FC-01 , deste Egrég i o 
Tribuna~ de Justiça . 

P ublique-se e regist re-se. 

GABINETE DA PRESIO~NC IA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPA, em 23 de março de 1 . 993. 

Oes . AMARAL ~AL 
- Presidente -

PORTARIA N2 0186 /93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Es 
tado do Amapá, no ·uso das atribuiçÕes que lhe 
confere o artigo 26, inciso IX, do Regimento 
Interno; 

RE S OLVE: 

REMOVER os serventuários MARÚCIA DA COSTA 
SILVA, Auxiliar Judiciário; ~LLISON LUIS S~ 
TOS DA SILVA, Auxiliar Judiciarig e PAULO GQ 
MES DE ANDRADEA Atendente Judiciario, do Gabi 
nete da Presidencia para a Corregedoria Geral 
de Justiça deste Tribunal, a partir de 05 de 
março de 1993 . 

Revogam-se as disposiçÕes ~m contrário. 

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

Macapá-AP, 

-Presidente-

PORTARIA N2 0187 /93-GAB/PRESIDÊNCIA 

O Presidente do Tribunal de J ustiça do Es 
tado do Amapá, no uso das a tribuiçÕes que lhe 
confere o artigo 26, inci so IX, do Regimento 
Interno; 

R E S O. L V E : 

REMOVER os serventuários FRANCISCA ARDAS 
SE MARQUES , Auxiliar Judiciár!o ; LUI~ CARLOS 
MAIA CARDOZO, Auxil i ar Judicia rio e ~UREA CRI~ 
TINA BRITO BOTELHO, Atendente Judiciar io, da 
Corregedoria Geral de Justiça para o Gabinete 
da Presidência deste Tribunal, a partir de 05 
de março de 1993 . 

Revogam-se as dis posiçÕes em contrário. 

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

Macapá-AP, 23 de março de 1993. 

CÂIIABA ÚJIICA 

29~ PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS 

flABEAS CORPUS 

R~ 059 - Impetrante: Dr. ALUIZIO GOUVEIA {Advoga 
~Pacientes: RUY VAZ EMIGDIO e MARIA ROSEANE 
VARGAS EMIGDIO - Relator: Des. GILBERTO PINHE~ 

~A: "Julga- se prejudicado o pedido de 
HABEAS CORPUS , "por falta de · objet o", quando o 
despacho que determ~ a prisão dos suplicantes 
foi revogado pel o "Juiz a quo" , " 

ACÓBDÃO :"A Câmara Única do Tribunal de Jus ti 
ça do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceü 
do "Habeas Corpus" e o julgou prejudicado." {Reg. 
HC N2 000237 ). 

.HECUIISO Ell SEIITIDO ES'I'RI'I'O 

R• 025 - Recorrente: LUCIANO DA CONCEIÇÃO - Advo 
gado: Dr . ERICLÁUDIO ~ENCAR ROCHA {DEF . PÚBLIC01 
- Recorrida: JUSTIÇA PUBLICA - Relator: Des. ~ 
RIO GURTYEV. 

.1!11E11rA: "DIBEI'I'O PEIIAL - omu:CÍDIO OOPLAIII!ll
ft QUALIFICADO - IIDtivo :f'Útil e ~rego de l"eCU!: 
so que dif'icul. te ou :illpossibili ~ a def'esa tp V! 
tbla - IIDtivo injusto - 1) Mantem-se a pronuncia 
que, ,sob moderada fundamentação, submete 9 réu 
ao Juri Popular, para r esponder por homicídio d~ 
piamente qualificado {motivo fut i l e surpresa) , 
quando ostentam os autos exuberante prova da des 
proporção entre o mot ivo determinante do c r i me e 
a extr ema reação homicida,_bem assim do recurso 
utilizado pelo agente - aç~o repentina - que i~ 
possibilitov a defesa da vitima - 2) O motiyo ,c2 
mo força psíquica que direci2na a vontade, e ap~ 
nas injusto quando, embora nao car~cterize ex~l~ 
dente da ilicitude, guarde proporçao com a açao , 
não revelando egoismo i ntolerável , mesquinhez ou 
insensibilidade moral do agente." 

ACÓBDÃO: ·~istos e relatados os autos,a CAMA 
RA. óNitA DO !lliBIJIW. DE JUSTIÇA DO ESUDO J?O AJI! 
PÁ conheceu do recurso e o improveu, tudo a un~ 
nimidade e nos termos do voto proferido pelo Re 
lator. " {Reg . RSE N2 000236). 

BECUBSO DE OFÍCIO 

R• 012 - Recorrente : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO 
TRIBUNAL DO,JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS ~A CO~ 
CA DE MACAPA - Recorrido: EDINILSON JOSE PICANÇO 
DOS SANTOS - Advrgado: Dr. ERICLÁUDIO ALENCAR RO 
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CHA {DEF. PÚBLICO) -Relator: Des . MÁRIO GrnUYEV. 

lilll!lftA : "PEIIAL E PJ!OCESSOAL PlliiAL IIILIHB -
c~ IÚ.li tar - Inerlstencia de Conselho de .J~ 
tiça llili tar - eo.petência dos .JUÍzes Criainais 
da .:fustiça Estadua1 - ~em.ento - _ ~ ~ 
1utoria - Recurso de Of'ic1o - Tnad1•JSS1b111dade 
- 1) Configura, ,em tese, crime militar ~m te~P~. 
de paz, o homicídio praticado por ~o~i~1a~ Mll! 
t ar em serviço, no desempenho de d1l1genc!a aut2 
rizada e fazendo uso de arma pertencente a ~orp2 
racão Mi litar {Inteligência do art . 9 2 , inc. II, 

letras "c" e " f ", do Dec . Lei n2 1001/69 - CPM) 
- 2) Neste Estado, porquanto ainda não instalado 
o Conselho de Justiça Militar , o julgamento dos 
crimes definido~ na legi~lação castrense, ~!! 
do art . 138, § uni co , alínea "a", da Cgnstituiçao 
Estadual, e do art. 29, i nc . III, do Codigo de 
Divisãg e Organização Judiciárias local, compete 
aos Juizes Criminais da Justiça Comum - 3)No que 
tange ao pro~edimento' , a aespei to do deslOC<]Jllen
to da competencia, observa as regras do Codigo 
de Processo. Pena1 Militar. Assim, mesmo em se 
tratando de homicÍdio, não há se falar em jÚri 
ou em pronúncia. Os feitos são . julgados pelos 
jui~es singulares - 4) E no caso de sentenç~ ab~ 
lutaria, nao ha se cogitar de recurso de of!cio , 
porque não contemplado na legislaçao especifica 
para ess e fim e porque sua natureza_ excepci~nal 
inviabiliza o conhecimento quando nao prev1sto 
no texto legal." 

ACÓRDÃO: "Vistos e relatados os autos, a CÂ 
11ARA OIIICA DO DIBOliAL DE JUST:JÇA DO ES'l'AOO DÕ 
AIIAPÁ, à unanimidade, não conheceu do recurso,oos 
termos do voto proferido pelo Desembargador Rela 
tor." {Reg. RDO N2 000234). 

AGRAVO DE IIISTR1MEII10 

R• 013 - Agravantes : WELINGTON ANTONIO SILVA, SÔ 
NIA OLIVETRA SANTOS SILVA e GILVAN FERREIRA DE ME 
LO - Adv2gado: D~ . NILSON ALVES CQSTA - Agrav~ 
do : AMAZONI A COMERCIO REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS 
LTDA - Advogado ; Dr. EVALDY MOTTA DE OLIVEIRA 
Relator: Des. MARIO GURTYEV. 

EIIElftA: "P.ROCESSUAL CIYIL - IOdispensabilida 
de de f'und_.ntação das deçi&Ões interlocutórta.S 
- Prova da existencia de divida co.o _pressuposto 
de arresto - 1) Emerge da Constituiçao Federal 
{art. 93, i nc. IX) , como tutela das liberdades i!! 
dividuais inerentes ao Es t ado de Direito, que to 
das as decisÕes do Poder Judiciário devem ser 
fundamentadas, sob pena de nulidade. Logo, nula 
é a i nterlocutÓri a que inobservar esse mandamen 
to , máxime quando cuidar de concessão de liminar 
- 2) O prime iro requi s ito a ser demonstrado por 
i nteressado em promover cautelar de arresto, se 
gvodo in~eligênçia do art~ 814 , inc . I e se~ P~ 
r~grafo Unico, e a c.ondiçao de credor de d1vida 
liquida e certa , ~endo certo gue a esta se equi 
para a sentença l iquida ou ·iliquida, pendente de 
recurso, ou o laudo arbitral sujeito a homolog~ 
ção, condenando o devedor ao _pagamento de 9U8!! 
tia em dinheiro ou a pre staçao que em pecunia 
possa ser convertida." 

ACÓRDÃO: "Vistos e relatados os autos, a CÂ 
11ARA OIIICA DO TRIBOliAL DE JUSTIÇA DO ES'l'AOO DÕ 
AIIAPÁ conheceu do Agr~vo de instrumento e lhe 
deu provimento, t udo a unanimidade e nos termos 
do voto proferido pelo Relator." {Reg .AGIN20C0235) 

Macapá, e 1993 . 

CÂMARA ÚNICA 

E R R A T A 

DESPACHO , PUBLICArO ~O D. O.E., de : 7. 03. 93 . 
PÁG. 07. (APELAÇÃO CRIMINAL N2 074/92 - CAPITAL ) 

Onde se :!.ê : "0 douto representante do Ministf 
r~o PÚblico , pessoa lmente . A parte r e ouvida atrª 
vés da publicação oficia l." 

Leia- se : "O dout o representante do Ministério 
PÚbl ico, pessoa lrrente. A parte recorrida através 
da publicação oficial." 

Macapá, 

· 's~i'fv.ko 
Chefe da Secretar a da Câmara ~nica 

TRIBUl'QAL PLENO 

Ata da 22 Sessão Ord i n~r i a rea I i 
zada em 03 .03 . 93, Presid;nc ia do Exmo . Senhor DQ 
sembarga dor D ~g I a s Evange I i sta Ramos; Procurador: 
Geral de Justiça, Dr . Manoel de Jesus Ferreira de 
Brito; Diretor de Secretaria , Dr . Andr~ Luiz de 
Souza Barreto . 

Ãs nove horas , pres entes o~ Senho 
res Desembargadores . D~gl as Evange I i sta Ramos; H;; 
ni Ido Amaral de Me l lo Cas tro; M~ri o Gurtyev d; 
Que i roz; Gi lberto de Pau l a Pinheiro; Lui z Carlos 
Gomes dos Santos; Benedito Ant~nio Leal de Mira;au 
s~ncia justificada do Exmo . Senhor Oesembargado~ 
Marco Ant~n i o da Si I v a Lemos . Foram ju I gados os SQ 
guintes processos : 

MANDADO DE SEGURANÇA ~g 025/ 92 - CAPITAL 
Impetrante : Mar co Ant~nio da S i lva Lemos 
Informante : Desembargador.Pres i dente do Tribuna 

de Justiça do Estado do Amapá . 
Relator Desembargador Már io Gurtyev. 

DECISÃO "O Egr;gio Tri bunal Pleno, a unani 
midade, conheceu do writ. No· m;rit;; 
concedeu- se a segurança, em parte , 
contra o voto do Des . Gilbert o Pi 
nhe i r o, que a concedeu integra I me; 
te em · r e lação a correçao .monetári~ 
exc luldos os juros morat~r ios . " 

( 



' I 
I 

! 

Macapá, 25-03-93 

rlouve manifestaç~o or al do Ex.mo .Sr. 
Procurador-Geral de Just iça, Dr . Manonl de Jesus 
Ferre i ra de Brito que opinou pela denegaç~o da S~ 
gurança . 

CO~FLITO DE CO~PETÊNCI A N~ CC6/ 92 - CAP ITAL 
Susc itante JuÍzo de Direito da Vara da lnf~ncia ' 

e da Juven tude da Comarca de Macap~ . 
Suscitado JuÍ zo de Direito da 22 Vara de Fami 

I ia , Órfàos'e Sucess~es da Comarca de 
MacapÓ. 

Relator Desembargador MÓrio Gurtyev. 

DECISÃO •o Egr;g iu Tribuna l Pleno, a unan1 
midade, conhece u do Co nf li to . N~ 
m~rito, a unan i mi dade, dec l arou com 
patente o Jui zo Susc 1tado ." 

Houve manifestação oral do Exmo . Sr . 
Procurador-Gera l de Justiça, Dr . Manoel de Jesus 
Ferreira de Brito que concl uiu pela procedênc ia do 
presente conf l ito pa1· a fixar competencia da Vara 
de F am 1 I i a, para o f e i to em quest~o . 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N~ Gnl / 92 - CAPI TAL 
Exc i piente 
::xcepto 
~e I ator 

DECISÃO 

Eni mara Bastos Freitas Camarão 
A Magistratura do Estado do Amap~ 
Desembargador Lu iz Car los 

"Retirado de pauta, a fim de ser 
convocado o Jui z Rairrundo Nonato 
para compor a Corte no julgamento 
de ssa Exceç~o . " 

Ne s t a sessao ficou reg i stra do o vo 

to de fe liz sucesso ao Dr . Manoe l de Jesus Ferrei 
ra de Brito, pela assunção ao cargo de Procurador 
Geral de J ustiça. Aprovado a unanimidade . 

Ficou tamb~m registrado o voto de 
boas vindas a Ora . Clá udia Val~ria de Oueiroz ,llus 
tre Advogada em Br as i I i a, f i I h a do Em inente De sem 
ba rgador M;rio Gurtyev . 

Como se ndo a ~ltima sessao Presidi_ 
da pelo Excelent lssimo Senhor Desembargador D~gla; 
Evangelista Ramos, fin>u registrado o voto de lo;:; 
vor dos Eminentes n ~s~mbargadores que compoe esta 
Egr ~gi a Curte de J u~t 1 ç a . 

Nad .1 111•1 i '' havendo, foi encerrada a 
Sessão as dez hora A n quinze minutos. Eu, Andr~ Lu 
i z de Souza Barr et o I av1'e i il presente Ata ql\e vai 
por mim sub ser i ta <' <l>'S i n,,da pe I o Exce I ent Í ss i mo 
S~nhor Desembargador P1·e• i dente do Egr;g i o Tr i bu 
nal P leno . 

J . -~w: - D :::=t)e2_ 
ANDRÉ ~~ARRETO 
Dir. Scc . do Tribunal P le no 

Presidente 

DEPARTAto!EI'iro JUD~CIÁIUO 

A1'A DA CEN'l'ÉSD-IA NOtW. 
SESSÃO ORDINÁRIA DE DIS 
TRIBUIÇÃO E REDIS'l'RlBUI 
ÇÃO 00 DEPARTAMEN'l'O JUD! 
CIÁRIO 00 ffiRÉmO TRIBÜ 
NAL DE JUSTIÇA DO ESTAOO 
DO PNAPÁ 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de hum 
mil novecentos e noventa e três , às 12 :00 horas, na sa 
la reservada ao Gabinete do Desembargador HONIÚlO AfiÍÃ 
RAL DE MELLO CASTRO, Presidente , realizou-se a dis tri 
ção e redistribuição dos processos abaixo relacionados, 
conforme normas do Regimento Interno: 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS: 

CÂMARA ÚNICA 

01) - HABEAS CORPUS N2 068/93 - CAPITAL 
IMPETRANI'E: José Antonio Thomaz Neb (Adv. ) 
PACIENTE: Lucinaldo de Araújo Abraçado 
ALJT. COATORA: Juizo de Direito da 4• Vara Crimi 

- nal da Comarca de l>lacapá 
RELATOR: Exmo. Sr . Des . DÔ:;LAS RAMOO 

02) - HABEAS CORPUS N2 ()Ogjg3 - CAPITAL 
IMPEI'RANI'E: Eraldo Alves Correia_ (A:lv. ) 
PACIENTE: Josenias Guill'.arães Cavalvante 
A'IIr. COATORA: Juizo de Direito da C=rca de Cal 

çoene , 
RElATOR: EXIOO. Sr. Des . !o!ARIO GURTYEV 

TRlBUNAL PUNO 

01) - A!)iJJ PmAL Nl r:a./93 - CAPITAL 
.AIJ'1'0AA: A Justica·PÚblica 

CÓP.DAS NO D .. t 

DIÁRIO OFICIAL 

RÉlJS: Ant~io Perei r a de Almeida Filho (Procura 
dor de Justiça) , Langstein Almeida e AntÕ 
nio Correa Neto 

RELATOR: Exmo. Sr. Des . DÔ::aAS RAMJS 

PROCESSO REDISTRIBUÍDO: 

CÂMARA ÚNICA 

01 ) - RmJRSO EM SENI'IDO ESTRITO N2 028/93 - CAPITAL 
REX:ORRENI'E: A Justiça PÚblica 
IlEX:ORRIDO: Elson Braga Carvalho 
AOVCXiAOO: cicero Borges Bo!'dalo 
RELATOR . .ANI'ERIOR: Exmo. SI:'. Des . llJIZ CARLOS 
RElATOR: Exrnó. Sr. Des . LEAL DE !ffilA 

Nada mais havendo , o Excelent:í.ssimo enho Desern 
bargador Presidel)te encerrou a Sessão Eu -
(Bel! Marli de Fatima Andrade ), Diretora do' _ gartamen 
to Judiciário, a fiz datilogr"afar e a subscreVi . -

Deserrbargado 
Presidente 

DEPARI'~lENTo JUDICIÁRIO 

ATA DA CENI'ÉSJMA DÉClMA 
SESSÃO ORDINÁRIA DE DIS 
TRIBUIÇÃO DO DEPAJ!l'AMENID 
JUDICIARIO DO EXi!ID}IQ TRI 
BUNAL DE JUSTIÇA 00 ESTA 
00 00 PMAPÁ -

Aos vinte e dois dias do mês de narço do ano de 
hum mil novecentos e noventa e três, às 12:00 hor"as, 
na sala reservada ao Gabinete do Deserrbargador" MÁRIO 
GURTYEV DE QUEIROZ, Presidente em exercÍcio, realizou
-se a distribuição dos processos abaixo relacionados, 
conforme nonnas do Regimento Interno: 

CÂMARA ÚNICA 

01) - APFlAÇÃO CRIMINAL N2 085/93 - CAPITAL 
APELANTES: l ) Rairrundo Nonato das Chagas Rosas 
AOVCXiADO: Valdemir Marvulle 

2) A Justiça PÚblica 
APEI..tiilCS: 1) A Just iça PÚblica 

2) Alex Carlos ~~endonça da Silva, Ha 
milt on Carlos Mendonça da Silva e 
El son da Conceição l'langnbeira 

ADVOGADO: JoPD Fer"reira dos Santos e cicero Bor 
ges Bordalo 

RELATOR: Exmo. SI:'. Des . llJIZ CARLOS 

02) - REMESSA EX-OffiCIO N2 018/93 - N!JAPÁ 
REMETENTE EX-OFFICIO: Juizo de Direi to da C ornar 

ca c'.e Amapá , , -
PARTES : Cajazeira & Almeida Ltdac. e Jose Belisio 

Dias Ramos 
REIA'l'OR: Exmo. SI:' . Des . GILBERI'O PINHEIRO 

Neca mais havendo, o Exc Senhor Desem 
b~ador encel:'rou a sessão. Eu elª MARLI DE 
FÁTIMA ANDRADE), Di retor"a do De"'·,-=;<:?P'""-"''f--"- Juctiéiáo:oi o, 
a fiz datilogr"afar e a subscrevi . 

Desembargador" 
Presi 

DE QUEIROZ 

EDITAL, com prnzo de vinte (20) dias, 
para . citação de MAIDEL LroNIDAS DE 
SOUZA MIRANDA. 

NA FOR!>!A ABAIXO 

O Doutor RAimNOO NONATO FOOSEX:A VAIES, foi·!. Juiz 
- de Direito da 1ª Vara de Familia, Ór"fãos e Sucessões 
da Comarca de Macapá, na forma da lei, etc ... 

F A z S A B E R , aos que o present e 
EDITAL y irem ou dele conhecimento tiverem, que por" 
este Juizo e CartÓr"io , sito à Avenida Fab, 1.737, 
Centro- FÓrun de ~lacapá, tem andamento una ação de 
GUARDA E RESPONSABll.IDADE, processo n 2 1 .159/93 , 
em que é requerente T.OO S.C .S., e r"equer"ido MAOOEL 
LEOi'IIDAS DE SOUZA ~IIRANDA e constando dos autos que 
o requer"ido se encontra em lugar incerto e não sabido, 
expediu- se o presente EDITAL, com o pr"azo de vinte 
(20) dias. Defer"ida a cit ação por" Edital , pelo despacho 

_de fls. 29, ver"so , de 02 .03 . 93, fica, pelo presente CI
TAOO o senhor MAI\UEL LEONIDAS DE SOUZA MIRANDA 
para que no pl:'azo de quinze (15) dias , depois de 
findo o acima fixado , apresentar, querendo , a contesta
ção cabivel que tiver" e acompanhar os demais tennos 
do processo até o final do mesmcl'. O presente EDITAL 
sera afixado no lugar de costune e publicado na forma 
da Lei . Dado e passado nesta cidade de Nacapá, Estado 
do Amapá, aos dezesseis di as do mês de março de hun 
mil novecentos e noventa e três . Eu WAlMIR GCfiiES 
PEREIRA-Atendente Judiciário, datilogr"afei . 

RAIM.lNOO NONATO FONSECA VAIES 
Juiz de Direito 

A. lmprenas 011c!al pre~ serviços· de repr~ra~~ e 
·~m.:ê não paga Gl redução; Reduçilo de 52 ® 1'i% oo 
d~ummo original com a Bliúldea: C&!lm~ríd~. 

CÓPIA DE PÁGINA DO D.O.E 
CÓPIA DE DOCUMENTOS 
DUPLO CARTA 

mQ: 31Jm'i01Ji~~.Omrti~A~ 
' 

\ 

Cr$ 5.000 
Cr$2.000 
Cr$ 7.000 
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EDITAL, can prnzo de vinte (20) dias, 
para citação de !WllEL LEXmDAS DE 
SOUZA MIRANDA. 

NA FORMA ABAIXO 

O Doutor" RAIMUNOO OONATO 
de Direito da l! Vara de 
da Ccmarca de l<Iacapá, 

~ , VAJ.ES, MM . J~z 
FOO!ilia , Or"faos e Sucessoes 
na forma da lei, etc ... 

F A Z S A B E R , aos que o presente 
EDITAL yirem ou dele conhecimento tiverem, que por" 
este Juizo e CartÓr"io, sito à Avenida Fab , 1. 737, 
Centro-FÓrun de Macapá, tem andamento. uma ação de 
CAU'1'EIAR DE B.J&:A E APREEN.lÃO DE ' MFN)R, processo 
n2 1.160/ 93 , em que é requerente T.IJO S.C.S., e requer"i
do MAOOEL J:.EXlillWl DE SOUZA MIRANDA e constando dos 
autos que o requer"ido se encontra em l ugar incer"to 
e não ' sabido, expediu-se o presel. ::e EDITAL, com o 
pr"azo de vinte (20) dias . Defer"ida a c i tação por" 
Edital , pel o despacho de fls. 13, de 02 .03 . 93 , fica, 
pelo presente CITAOO o ·senhor" MANOEL LEONIDAS DE 
SOUZA MIRANDA pa::-a que no prazo de cinco (05) dias, 
depoi s de f:i.nào o pcima fixado, apresentar, querendo, 
a contestaçao cabível que tiver e acompanhar os 
demais tennos do processo até o final do mesmo. O 
presente EDITAL será afixado no lugar de costune 
e publicado na forma da Lei . Dado e passado nesta 
cidade de Macapá, Estado do Amapá, aos dezessei s 
dias do mês de março de hum mil novecentos e noventa 
e t rês. Eu WAIMIR Gü'!ES PEREIRA-Atendente Judiciário, 
datilografei . 

~o-.'"- - E>---.., \,~ 
RAlMlJNOO .l'nMTO FONSFX:A VALES I - ' Juiz de Direito 

VAl!lo IO TRI BUlfAL IXl J0RI E i:XECUÇÃO l'Do"AL 

EDrrAL DE CONVOC~ÇÃO DE JURIJlOS 

O DOUrOR !VIJI JOS RAJ..-:>S J.JNARO , lO! . JUlZ E DI!iZITO TI'i\J!JJl DA Vlo.V. ro T~l3Ul1!oL 
DO JORI t EXECUÇÃO P'iJlA.:., DA CO)~CA .DE ~-~CJ.Pl, 1;11. FORJ:J. DA LEI 1 E1'C . .• 

FAZ SABER & t odos 01 que o preoonte EDITAL viroa1 ou de l e conh-ecir:.ento thc l"C:n • 

c;ue, cia. liatc. C:Oa Juru!oo alh~ad.os, oe vinte o ~ ( 21} i:lbaixo rolacion..:C.o~, fo:o~ 
sorteu1os p f Z'6. eorvirea nu eeeeÕee do TrHr.mal do JÚri 1 o. terelt início no éi& 16 
de abril de 1993 àa 08oOO. 

101. F!UNCISCO OOV.U.OO SU:i5Es FILED Aõ· Adoún. SEAC~ 
, 02. ll/J.!I!l!Oll l!ATIS!'A Fl:IUI!;IRA Eng.AgrÔnoco: SEACA 
'o). SILVIA J.!ARll liOIIR!: Dli.S Ag. A<W.n . SI.ACA 
04. Lo\tnCI O AI.R!:S 005 SlolnOS E118 .i'loreata.l . SEAGA 
05. F.::l.OIL,o. AlllRAS DA SIL\'l:IRA TÁVORA As · Admin. SEPIJ.!; 
08 . P.ADil1!IDO ~RITO m; AUIJliDA !conolroiats. . SEPI.\!1 
07 o YJJ\CO Airrlil!IO PAIJ!A P!lJ!E'l'A OeÓloso. SEPIJJi 

08. li.IJUA J~CIREl:t. D. PMX~ Aõ· AC::ún- S:õr!IACI 

09- SELNA VA..UA A1 lS AllREU DatilÓgr afa. SErlUCI 
10. TülliJNJ> FJ:IUI!;IJIA 00 liloSCilDo'TÓ Aõ· A<W.n. SErlUCI 
ll. All.A KkriA lE J. SE:l'A lE OLIVLIP.A A&· Ac!r..in. SETHACI 
12. ~!/JUA !.OCIA l!l1JRA lE vLiv::IRA Aõ· Ac!Jdn. SOOP 
1). UP.BAIIO nRl!ANIE:S PLREl.'IJ. J.g. Admin. SOSP 
14. ROSIUXl RODRIGUES 005 ;J:JOS J..s- .'.dl:dn . SOSP 
15. R.Ut.lnTOO NONATO DA ~A OLIV::IRA. ~:".olcir1o . B . .Hrasil 

16 . MA. 'lUA IVO~LTE SOOZA E SILVA l3i'ncár1:! . ! .Brasil 

17 o DIJ'.CY J..JF AIA B~TISU Ba.ncá.ric.. B.Braail 
18 . ROBERTO StllGIO l>l:!'llOXÇA TEIXEIRA Econo!'U?.rio . Cx Econ. 

19. EDSOll AZEVEDO DOS IJIJill CO!·:SS Ecoroniário . Cx. Econ . 

:!J, EDUARDO JORGE Dio ROCHA PDlTO !co~o!liôb .. Cx.E::or.. 

21. MAURO cts.AR SrLVA E S0TJZJ. Econoo.iota. . Cx.Econ . 

NOfiFI CA , po1a1 & ~odos os Jurados su.prc. rele.cionMos a coopr.recere L. C:. s.el;. 1 

C.c stinada Õ.O soesÕea cio Tri'bu.r.al do JÚ...""i. desta Courca, r.o prédio do Forut~, sito à 
A..:. S'I.B a/n~. , :Bairro Santt Rita., nesta cidac!.e, ~a diu o l:.oras desi~Cos c noa 
or.1bsequentes, enqua"lto duraroo a.s eeaSÕea 1 sob pene de ml t.c na fort:a C.e. lei, ae 
intit.udos não co:parecerem. 

Para ccnheciaont oa de tcdoa 1 expede- se o pro sente Ed.i t d 1 que será e.fiY.ado no 
lugar dê coat~ e s;ublicado no Diário O!icinl do Estado. Dlldo o pasçe<io ncst;~. c,!_ 

cbde de Ma.ce.pá-AP. 1 aos vir:te t~· o di~ .. f do ano de b.:.o mi 1 novcecn-
t o!l e noventa c trêo ( 1993 ) . Eu 1 HERLIJ~ AJ:I'ÔlnO SOARES ' 
ALVES , Chefe C.c Socrehria. da. Vara o .i ri 
subscrevo . 

/ D 5 iW!OS /oLVJJ<O 
L~~z do Diroito . 

Comarca de Macapá 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 

O DOUTOR EDUARDO FREIRE CON TRERAS , Mr;. JUIZ DE 
DIREITO DA 41 VARA CUNINAL DESTA CO:!ARCA, CA
PITAL DO ESTADO DO Al•IAPÁ , NA FOR!-tA DA LEI , ETC 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com 
) raz.o de 90. (noventa) dias virem, ou de l e tiverem conhecimento, 
que neste Jui zo c Secretaria que subscreve , .se processam os autos 
de ação pe nal n R 383 , movida pela Justiça ~blica, cont ra WILLIAM 
PAULA CORnt.A, filho de Raimundo Augusto Correa e de Beatriz Paula 
da Luz Corr!a, brasileiro, sol teiro, carpinteiro , ora em _lugar 
i ncerto e nao sabido, o que! foi pr ocessado por este J ui zo .. e 
condenado conforme ser:tença a seguir: PELO EXPOSTO, julgo a aç ao 
procedente para condenar o réu WILLIAM PAUL/\ CORI!tA, acima qual! fica 
do, nas penas do ar-::igo 157 01 caput". do Codigo Penal . Passo ... ã 
dosar a pena: fi xo- lhe a pena base em 08 (oito) anos de reclusao 
e 30 (trinta) dias- mel ta por roubo. O acusado e r& ao tempo da 
ação, menor de 21 (vint e e_ urn } anos , assim atenuo sua pena para 
05 (cinco) anos de rcclu_pao , e 30 (tri nta) dias mu l t~ , e qu~ 
a falta de out ras circuns t ancias, torno-a definitiva. O r eu devera 
cumprir. a pena acima,, inicialmente .em regime fechado na Peni t cncia
r ia Agricola do Amapa , conforme sent ença prol atada em 07 de novembro 
de 1991. Para conhecinento de todos expede-se o presente EDITAL, 
cuja 2• via ficará afixada no lugar de costu~e. Dado e passado 
nesta Cidade de Macapa, aos dezoito ~o mes de mar ço do ano 
de ro11 novecent9s e noventa ~ tres. Eu Edenivaldo do(\Nascimer 
to Oliveira, Tecnico Judiciario o dati og fei. Eu ~~- Sue l. 
Nazarê Brito de Miranda, Che f e de Secretaria, Escrivã à. seu cargo, 

·~"·'. '"'(1fi~:PJ~-h1 
'-1 Juiz de Direito 

Titular 
4 1 Vara Criminal 

.. i; 
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Macapá, 25-<>3-93 

EDITAL DE CITA~D DE TERCEIROS ALGENTES II{;ERTDS E DESCD!H:

CIDDS ' COM o PRAZO DE TRINTA ( 30) DIAS. 

O OO.JTDA CARMO ANTONIO DE SOJZA - l.tol, ,lJIZ DE DI

REITO DA 11 VARA CÍVEL E DE FAZEt-DA A.1BLICA DO ESTADO 00 A"'1 

~I f'f\ FCRJKI DA LEI ETC. 

FAZ SABER 

aos interessados a usentes· incertos e desconhecidoe ou a quem 
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Comarca tramita o processo nV 780/92 com os 
autos de A~D DE USUCAPIÃO em que é requerente BEIIEDITD COA
~· DE MIAAM:IA 

1 
brasileiro 1 lavl'!ldor 1 identidade no 65,718-

AP, resid, na Av. Jucelino Kubitsc t-eck. no ·s, 8. Beiral,. o!?_ 
jetivaroo seja julgada proc edente a ação pare posterior 

transcrição no registro imobiliário desta Comarca , 
E como tenha este JuÍzo, designado o dia vinte e 

seis (26) de 
1

abril de 1,993, às CS:OO hores, para audiência 
de Justificação, ficam citados, através do preaente edital, 
os terceiros interessados , ausent es e descont-ecidos , pare 
que cc:wnpareçam à audiência na data e hora a c ima mencionados, 
ficarw:lo desde já advertidos de que o prezo psra a contesta
ção ser-é de quinze (15) dias, fluirw:lo da data designada para 
audiência, deferida ou não a liminar, Não seroo contestada a 
açao, presumir-se..ão verdadeiros, os fatos alegados pelo au-

tor, 
E, pare que c regue ao conheciment~ das interessa

dos marw:lei expedir o presente ed 1 que sere afixado e p.j-

blicado na forma da Lei. Dado ssado nesta cidade de l.bc! 

JÉ , aos três dias do mês 
noventa e três. Eu, , Ct-efe de Secretaria 1 

s ubscrevi. 

CA 10 A N O DE SOJZA 
Jui de Direito da 11 Vare CÍvel 

e de Fazenda PÚblica 

11 Vara Criminal/Comarca de Macapá 

EDITAL PARA CITAÇAO, COM PRAZO DE QUINZE 
(15 ) DIAS. 

O DOUTOR CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA, 
MM . JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA 
CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPA, CAPITAL 
DO ESTADO DO AMAPA , NA FORMA DA LEI, 
ETC. 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL 
com prazo de quinze (15) dias virem, ou 
de le tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que 

·é acusado: JOSIAS CORDEIRO DA COSTA, vulgo 
"TORO", brasileiro, natural de Chaves-PA, 
solteiro, filho de Raimundo Estevão da 
Costa e de Doracy Cordeiro da Costa, marí
timo. • 

Como incurso no art . 155, § 12 do CPB. 
E, como tenha o Oficial de Justiça deste 

Juízo certificado não o haver encontrado 
nesta Comarca, não sendo possível citá-
lo pessoalmente , c i ta-o pelo presen te a 
compa r ece r neste Juizo , no edifício do 
FÓ rum desta Comarca, sito à Av. Fab, 1737 
nesta cidade, no dia 11/maio/93, às 12 : 00 
horas, a fim de ser interrogado, promover 
sua defesa e ser notificado ·dos ulteriores 
termos do processo, a que deverá comparecer , 
sob pena de r evelia. Para conhecimento 
de todos é passado o presente EDITAL, cu ja 
2! via ficará afi xada no lugar de costume. 
Dado e passado nesta cidade, aos vinte 
e dois dias do mês de março do ~o de hum , 
mil, novecentos e noventa e tres (1993). 

Eu,~ , Neuzelita Rabelo , Auxiliar 
Judic1ario, datilografei. Eu, ~ , 
Aryadna Borges, Chefe de s"ecret\í.ria ga 
1! Vara Criminal da Comarca de Macapa, 
conferi e subscrevo. 

a:::: 1 e I 

CONSTANTINO BRAHUNA ··1 
- juiz de direito -

VARA DA I NFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

COMARCA DE MACAPÁ 

JUIZ DE DIRETIO: DR. CÉSAR AJ.GmO SWZA PEREIRA 

Dffi. SECRETARIA SUBSTITI!l'O: RAIMJNOO N. TAVARES NUNES 

EXPEDIENTE DO DIA 10 DE MARÇO DE 1993 , 

PARA CIÊNCIA DAS PARTES E ADVOGADOS. 

PROC. N2 404-B - AUTOS DE ALVARÁ JUDICI AL 
REQUERENTE : WAKAKO TATENTO 
CRIANÇA : Y.C .T .M. 
ADVOGADA: ORA. HIROMI SANADA 
SENTENÇA: "VISTOS, . ETC . .. 

.•• Ex positis , defiro o pedido 
confeccionado na · Exordial, determinando 
a exped ição dos .ALVARÁS pleiteados , com 
o consequente arqui vamento regular do 
Processo , independentemente , do transito 
em julgado da decisão " 

P . R.I 

AU~OS DE TUTELA S/N2 . 
REQUERENTE: JORGE UBIRATAN CHERMONT DOS SANl'OO 
CRIANÇAS: M.J.C . dos S . e K. K.C . dos S . 
ADVOGADO: DR. DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS . 
DESPACHO: " VISTOS 

I .:. R. e A-SE; 

II Emende-se a inic i al no tocante a 
' "causa petendi" , no decênio l egal , pena 

de i ndeferimento do pedido; 

III Esclareça, ou trossim, o. autor ~e 
com o aforamento do pedido em questao 
pretende velar J?e los me noresJ administranão.:: 
lhes o patrimonio ou , t_§lo soment e '- os 
ter sob guarda, para prestaçao de assi stencia 
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material, moral e educacional; 

IV - Promova, também, a prova da idoneidade 
do Requerente; 

v Junte-s~, ainda, certidão de Óbito 
dos pais biologicos dos Infantes ; 

VI Especifique, finalmente, quais os 
bens e seu s respectivos valores que pretende 
administrar; 
VII Por fim, venha o comprovante de 
parentesco com as crianças. 

I NT. E DIL. 

Macapál 10 de Março de 1993. 

AUTOS DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL S/N2 
AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA 
ADOLESCENTE: A.M.N. S. 
DESPACHO: " VISTOS • •• 

Apriori, quer me parecer, do 
relatÓrio da autoridade In9uisitorial 
que , o caso em questão, não e daque~es 
estigmatizados sob a rubrica de Ato Infrac1o
nal, mas sim, ao meu senti~, se amolda 
a mero caso de ressocializaçao do menor, 
tarefa esta por si só da alçada de uma 
entidade de ate ndimento especializado 
na manutenção de programas de proteção 
sÓcio-educativa ào Adolescente. • De outro 
passo , para se _decretar a custod~a, ~orno 
forma de privaçao da liberdade, 1mper1oso 
se faz a prova da materialidade do fato 
e indícios de autoria que, " i n casu", 
inocorreu. 

Isto Posto a titulo 
de medida PREVENTIVA ~ favor do menor 
determino a s ua apreensao e e ncaminhamento 
à Presidente da FCRIA, para ag_endá- lo 
no seu programa de desintoxicaçao que 
ora vem levando a cabo neste Estado. 

Expeça-se o mandado 
e oficio de praxe, sendo que o primeiro 
deverá ser c umprido pela Autoridade Polic i a l, 
mediante prévia intim~ção,, para remeter, 
no prazo l e gal os A. I.S a Juizo e ~ o segundo, 
meramente informativo, dirigido a Presidente 
da FCRIA/AP " P.R.I 

Em r e l ação aos Processos 
abaixo nominados fo i proferida a seguinte 
decisão: 

"Vistos • . • 

Posto isto e , notadamente, 
ante a documentação probatÓria de satisf ação 
da obrigação , hei por bem ful crado no Inci so 
I , do Art . 794, da Lei Instrumental Civil, 
dec larar EXTINTA A EXECUÇÃO, conforme , 
ali ás, me faculta o Art. 795 , do ante c i ta do 
diploma legal, determinandp, outrossim, 
o ARQUIVAMENTO do feito, apos as cautelas 
de estilo " 

. 1-

2-

3-

P .R.I 

PROC. N~ 281-B - AJJroS DE ~ JUDICIAL 
Autpra: Justiça Publica 
Est. Infrator: l..alchonete e Bar "DMK:l..AUPE I.INJE1 

PROCS. N2 228-B~B, 242-B AJJroS El<B1l;K> .lDlCf.t,l. 
AUtõra: Justiça ca 
Est. Infrator: OOITE " S'fAR CllJB " 

PROC. N2 295-.B .- AJJroo DE EXEClX,;ÂO JUJJI::f}J.. 
Aiítõra: Jushça PUblica 
Est. Infrator: CINE E TEATRO OORO 

4- P!lX. N2 222-B - AJ.rroo DE EXEXU;ÃD JUJJI::f}J.. 
Aiítõra: Jushça PÚblica 
Est. Infrator: OOITE " w:JLLYI«XJD " - . --....... 

5- PROC. N2 257-B -. f'JII'OO~E . JUJJI::f}J..:t 
~tiça Pli:>lica ~ 
~ ~ tor: NEVES - JogOR Eletrati 

~~-/ 
~ .,... .. ,_,. 
~t- . 

JUÍZO DE DIREITO DA 21 VARA CÍVEL E DE FAZ»>DA PÚBLICA 
JUIZ DE DIREITO: DR. JOÃO GUJI.HEHolE I.tiGrn MEM>ES 
QlEFE DE SECRETARIA: ROBELVAL I..IMA In> SANl'OO 

EXPEDIFNI'E DE JNriMAÇÕES DA 21 VARA CÍVEL E DE FAZ»>DA 
PÚBLICA, RErniDm: AO DIA 18 DE MARÇO DE 1.993. 

DIA 18.03.93 
N;AO ruoiARISSIMA DE INDENIZAÇÃO • 
PROC . N2 814/92. · Autor: CXM'Mfl!A DE NJJA E m;aro 
00 NW'A- CAESA (Adv: DR. CAUl3 GAOCIA MIDEIROO). Réu: 
RAIKJNOO SOARES NAOCIMENTO(Adv: DR. WACM:R GOolES). 
DESPACHJ: "I- Desi gno a audiência do dia 07 .04 .93, 
as 09:00 horas, para realização da Instrução e Julgarento. 
II- Intimem-se ". 

N[iD REIVINDICATOOrA ~ 
PROC. N2 350. Autor: ANIUUO DIAS DE M!RAM)A E SUELY 
MARIA MIRAMlA(Adv: DR. PAIJID JOOÉ RAIC5) . Réu: JOODÍVIA 
IXl5S SANTOS G<N;ALVES (Adv: Dr.EVAIDY KYM'A). D.ESPA(H): 
''Des igno a.xtiência do dia 09.04.93, às 09 :00 horas, 
para Instrução e Julg;I'IIBI1to ". 

MANDADO DE~ 
PROC. NR ~Autor: JOO DAS NEVES FIIID(Adv:DR. 
JOSE IDWJX) SERRA ALVES). Réu: PFDRO AURÉLIO PENiA 
TAVARES. D.ESPACHJ: "I- Delrorado em virtude do excesso 
de serviço a meu cargo. li- Vista ao representa"lte do 
Ministerio Pli:>lico EstaàJal que f\nciCI~a perante este Jui
zo. III- Intimem-se ". 

PIU: . NR 902/92. Autor: EURICO VIIRENA(Adv: DR; IDSCN 
FlWÇA). Réu: PRESIDENI'E DA C.P.L. DA SOOP 00 G.E.A. 
SR. ANI'êN!o M.M. MAIQJES. DESPACHJ: " I - Desentnrile
se as peças indicadas às fls. 109, entregapdo-as ao 
nobre advogado do a.~tor; II- AJiJs as fonnal)dades de 
praxe, arquivem-se os a.ttos; III- Int1mlm-se " . 

/.LVMIÁ JUDICIAL 
PROC . N2 f137/92. Autor: FREITAS & o1utJ LTDA (Adv: 
DR. CEZAR SWZA DE MELO). DESPACHJ: "Intime-se a Autora, 
na pessoa de seu representa"lte l eg;ll , para recolher 
as custas _finais,, no prazo de C6 (c:!Ix:o· dias, sob pena 
de inscriçao em divida ativa " . 

NjÃIJ DECLARATéru:A DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PA CCNrJQM 
DE TD1P0 DE SERVIÇO. 
PROC. NR 922/93. Autor: ElMHX> MA1QJES PAC>(Adv: Dr: 
JOI\D SOARES DE .AIJ4EIDA). DESPIOI): ''Vistos etc ... hanologo 
.29!' sentmça, a presente .1ustitlcação requerl.da e cxmpru-
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vada nestes a.~tos ~· apÓs o decurso de 48 (~ta 
e oito) horas, deverao ser entregues a(o) justificél'lte, 
independentemente de trél'lslado, nos tenros do art. 
866, do CÓdigo de processo Civil. Custas ex-lege.P.R.I." 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO • 
PROC. N2 916/93. Autor: JOSE HENRIQUE AZEVEDO 
E MARTA HELENA GOMES DE AZEVEDO (Adv: DR . EDSON 
FRANÇA). Réu: EMP. DES. E URBANIZAÇÃO DE MACAPÁ- . 
ENDESUR. DESPACHO: "Designo o dia 05.04.93, 
às 09:00 horas para audiência de Consignação 
em Pagamento". 

PROC. N2 933/93 . Autor: REI DA ROUPA COMERCIAL 
LTDA(Adv: Dr. ERALDO CORREIA). Réu: MOYSES 
ZAGURY. DESPACHO: "Ante e xposto, julgo extinto 
o presente processo, sem julgamento do mé~ito, 
nos termos do artigo 2667, VIII, §4R, do Codigo 
~~so Civil. Sem honorártoR aõvo~atic~ 
Custas pagas. Tran~itada em julgado, de-se 
baixa na Distribuiçao e arquive m-se os auto~ 

AÇÃO DE EXECUÇÃO _ • _ 
PROC. NR 619. Autor: VIAÇAO AEREA SAO PAULO(Adv: 
Ur. PAULO SÉRGIO HAGE HERMES). Réu: MARIDELMA 
CONCEIÇÃO DE LIMA. DESPACHO:" I- Sobre o contido 
na certidão de fls. 26-v , diga a Exequente. 
II- Intime-se "· 

CARTA PRECATÓRIA 
PROC. NR .838/92. Autor: ALÁDIO AUGUSTO DA SILVA. 
Reu: ALMIR JUPPE. DESPACHO: "1- Recolhidas 
as custas, devolvam-se os presentes autos ao 
MM . Juizo de Direi to Deprecante, com as nossas 
homenage ns. II- Intime-se "· 

AÇÃO DE DESPEJO , 
PROC. ND .654/92. Autor: MARIA DO ESPIRITO SANTO 
BRAGA(Adv: Dr. DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS) . 
Réu: JOSÉ GERALDO DE MATOS NOVAES(Adv: Dr. 
ADAMOR DE SOUZA OLIVEIRA). DESPACHO : "Vistos 
etc ••• I- Venham aos autos o c ontrato locaticio 
firmado entre as partes. Intime-se ". 

PROC. NR 484/25. Autor: EDILENE NERI BRASIL 
E JONAS MOREIRA BORGES(Adv: CÍCERO BORGES BORDA
LO JÚNIOR). Réu: JOSÉ RUI DO NASCIMENTO E OUTRO. 
DESPACHO. "Sobre a certidão de fl s. 25-verso, 
diga a parte autora. li- Intimem-se " 

AÇÃO DE EXECU~ÃO 
PROC. Ni 146 • Autor: BANCO ITAÚ S/A.(Adv:Dra. 
SULAMIR MONASSA). Réu: S .M. CONTRUÇÕES LTDA, 
MIZAEL PEREIRA SANTANA e JOSÉ ORLANDO PEREIRA 
SANTANA. DESPACHO: " 1 - Defiro a formação do 
Agravo. l i- Ao Agravado para, no prazo de 5 
dias, indicar as peças dos autos que serão 
transladadas, e, querendo, juntar documentos 
novos (art. 524 do CPC). III- Intime-se ". 

AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE 
DE FATO . 
PROC . Ni 761/92, Autor: MARIA ELIS DOS SANTOS 
(Adv: Dr. CONCEIÇÃO AMORAS MIRA) . Réu: JOSÉ 
RODRIGUES DE ALMEIDA(Adv: Dr. ELOILSON AMORAS 
TÁVORA) . DESPACHO: "I- Vistas ao custos l egis. 
II- ~ntime-se "· 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
PROC . N2 165/91. Autor: MARIZA MELO LOBATO 
(Adv: Dr .JOSE LOBATO). Réu: VALDOMIRO CARDOSO 
CAVALCANTE(Adv: Dra . VERA CORRfA) . DESPACHO: 
" ••• Dec reto a .nulidade de todos os Atos Pro
cessuais praticados da fls . 39 até a 11 certidão 
de fls . 52 , os quais deverão ser repetidos , 
devendo a autora promove r a c i t;ação .. de Maria 
Machado Cavalcante, esposa do Reu, observando 
os r equisitos legais pertinentes à .sua validade. 
Publique-se . Intimé-se "· 

PROC. N2 664 , Auto r : ECONÔMICO S/A-ARRENDAMENTO 
MERCANTIL ECONLEASING(Adv: Dr. PAULO DE SÁ ). 
Réu: BETRAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. DESPA
CHO: " J. Conclusos "· 

AÇÃO POPULAR 
PROC. N2 799/92. Autor: EVALDY MOTTA DE OLIVEIRA 
(Adv: Ora . HIROMI SANADA). Réus: MUNICÍPIO 

DE MACAPÁ, RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA EVANGELISTA 
BENJAMIM DA ROCHA SALIM, CRISTOVAM SOARES 
DO NASCIMENTO, ROZENDO DOS SANTOS SOUZA(Adv : 
Dr. SEBASTIÃO GOMES DE FARI AS) e CONSTRUTURA 
MENDES JÚNIOR S/ A (Adv: Ora. HELENA CLÁUDIA 
MIRALHA PINGARI LHO). DESPACHO: "Vistos etc •.• I 
Des pachei, nesta data, nos autos de Agravo 
de I nstrume n to n R 799- A/92 . li- Sobre o 
contido na pe tição de fls. 302/305, e documento 
que a · i nstruem, manifestem- se o au tor ,, 
bem como a representante do Ministério PÚblico 
Estadual que fUnciona perante este Juizo. 
III- Especifiquem as part e s as provas gue 
pretendem produzir, no prazo comum de 03(tres) 
dias . I V- I n time m-se "· 

O PRESENTE EXPEDIENTE SERÁ AFIXADO NO LUGAR 
DE COSTUME E PUBLICADO NA FORMA DA LEI. 
DADO E PASSADO NESTA CIDADE DE MACAPÁ-AP, 
AOS VINTE E TRÊS DIAS DO ~S DE MARÇO DE 
UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TR~S . 

JOÃO GUIH MENDES 
J uiz de Direito Auxil i ar 

2 5 V • .\..~A .;JS n.i.lÍLIA , 6R~':\CS ~ SUCE ~S33S 

JUIZ DE DIREITO: DR . A'rO~'.ri:·:O SILV!~RIO ~TUNIO~ 
C' l:::JE DE SECRSTA.RH : ~..\..~Tz;, \~:m~~Ç .\ ::USOI,IA 

::!:XP~DBNT ~S DI'I:O:RSOS 

DESPACHOS ~ PROCE~SOS: 

PROCESSO N2 359 (INVENTÁRIO) 
Requerente J . J , d:> c. ·J . 
Advogada Drl . ·~arly 3velim 
Requerido EspÓl io de A. P. ? . 
DESPACHO "Viutos , etc ••• digam os 
em c inco dias . r. !.la capá 1 29/09/92. 
gost- no Silv~rio Junior." 

interessado~ 
(a) DR. A-

PROCESSO N2 1.132 (SE.'FARAÇÁO J UDICIAL CONSENSUAL ) 
Requerentes: P . ~~ . .' . e I . D. 1' . ? • 
Advogado : ~r. Er3ldo Al ves Correia . 
DESPAC:!O : "R. A. Venha o casal para ser ouvid• 
e lavrar-se o termo r . Macapá , 11/02/93. (a) Dr. 
A~ostino Silvério Junior." 

PROCESSO N2 052 ( IN'lESr . PATERN , C/C ALIMENTOS) 
gequerente : ~ . R. c. 



Advogada Dr§ . Filomena Silva Valente 
Requerido M. do s. S. 
Advogad~ Dr. Eloilson Amoras da s. Távora 
DESPACHO "Vi atos, Especifiquer.: as partes num 
t ríduo,· as provas tlue pretendem produzi r . I. Ma
capá, '05/03/93 . (a) Dr. Agosti no Silvério Junior~ 

SENTENCAS PROF6RI DAS: 

PROCESSO Nº 1. 043 (HOMOLo'GAÇÀO DO TERMO DE ACORDO) 
Requerentes: A. J. R. e · A. s. R. 
Advogada : Drn . Ana Cristina ~'erre ira da Paz 
SENTENÇA : "Vistos, etc... Isto posto , HOMOLOGO, . 
FOR SEN'~ENÇA, para g_ue surtam os seus jurÍdi c os e 
legais efeitos, o acordo firmado entre as parte s e 
constantes às .fls . 02/03 e 05 - dos au tos, r c comen 
dando o seu fiel cumprimento . Ofic i e-se pura des -. 
contos. ·~ransi tada esta em julgado , e expedido o 
necessári o, dê-se ba ixa e ar~uive -se. Custas " ex 
lege". P .R.I. ~::.~capá, 10/03/93 . (a ) Dr . Agosti
no Silvério Junior." 

PROCESSO N2 dd2 ( REnSIONAL DE ALD!EW.!.'OS) 
Requerente J, de S. D. 
Advo6ado N. C. D. 
Req_uerido f;J. de J. dos S. r. . 

-SENTENÇA ' "'Tis tos , .?te... Isto posto, indefi r o 
a peti ção i nici al , nos t ermos à:l fundamen ta çã o su
Pra e , <J.mr;arad·J uo ~rti..;o 267 , I , do CÓdi go de Pr.Q. 
cesso Ci vi.l, julJo <!).tin to o pr ocess o , 8ern u.p recia 
·ção de mérito . Sem cus tm; ... I' . H.I . :.l ac:.~r. á , 16/-
03/93. (a) Dr. Ag cs t lno s. Jun1 or . 

i.~uc:J.p!Í, 22 :J.e març o de L 993. 

r()oXir ()ú;.oL<J. 
IVLLhrz. l.1:2JJJO: i;·A GHJSOLIA 

Che fe de StJcre ta r i ?. 

~a VARA DE PAMÍLIA, ÓRFÃOS E 5pCESSÕES 

~~~. com prazo de quarenta e -oito (48) horas p~ 
:t-i\ intima9ão de MANOEL DAS GRJI..OAS DA SILVA FIGUEI
RA e DEUSALINA PENAFORT FIGUEIRA 

NA FORMA ABAIXO 

O Doutor AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR, MM. 
Juiz de DireÚo da 26 Vara de Família , 
Órfãos e Sucessões, na forma da Lei , e·tc 

F A Z S A B E R aos que o presente 
Edital virem ou dele conhe,cimento ti verem, g_ue por 
ea'te JuÍzo e CartÓrio, sito à Av. FAB, 1737,Cent ro 
tem andamento uma ação de DHÓJ,WIO CONSENSUAL DIRâ 
TO, processo n2 195 , em que são requerentes MANOEL 
DAS GRAÇAS DA SILVA FIGUEI RA e D1~SALINA PENAlORr 
FIGUEIRA, e con.stando nos autos que os- requerentes 
encontram-se em lugar i ncer to e não sabido, expe -
d1u-se o presente Edital , com o prazo de quarenta 
e oi );o ( 48 ). horas. ·~ De terminada a intimação por E
di t al pelo despacho de fls. 13, ficam, pelo prasen-. 
te , INTll.I'ADOS os Srs. MANOEL DAS GRAÇAS DA SILVAF~ 
GUEIRA. e DEUSALINA PENAFORT E'IGUEIRA, para virem à 
CartÓria dar andamento ao feito, em 48:00 horas . o 
Presente Edital será afixado no lugar de costume e 
publicado na fonna da Lei. Dado e passado nesta 
Cidade de Macapá, aos dezoito dia s do mês de ma rço 
do ano de hum mil novecentos e noventa e três. Eu, 

Marinaldo Moura Serra da Gama, Auxiliar Ji:! 
o, datilografei. Eu ,. '(()~ , Mariza .Mendon-

9& Grisolia, Chefe de Se cre tarit, ~ubscrevo. 

2ê VAHA DE ?A.:.~ LI'<. , ÓRFÃOS ::: S;JCESSÕ.CS 

SDITAI, , com p:c<!zo de ,;_uarenta e oito ( 48 ) hor.:.s P.!! 
ra int i ma:;ão de DAVID .;::..rrsm,\ :PAN'rC,JA e VEHA :;:,ú
CIA CAHVALHO ~E LBlA 

NA 7üll~i\ ABAIXO 

O Doutor A.;.:J;=: :r:lO SILVÉRIO JUN !.OR, :O!M . 
Juiz de Direi to õ.a 2~ ·:ara de FU!llÍlia , 
Órfãos e Sucessões, na fona~ da Lei , etc 

;.;' A Z S A i' .::; R aos •1ue o presente 
ZDITAL virem ou Õ.ii! l e cvr;,nt)c.lmento t iverem, que por 
este Juizo e Cartório, <:i t:: iJ. !,v . ~'AB , l737 , Centr o , 
tem andamen to uma ação de iiOi.:OLOG.\ÇÃO DE nR·.:o DE 
ACORDO , processo n~ G02, e r.1 <J.UC são requerentes o 
Sr. DA VrD Or.I FBIRA PA:·l';'CJ A e a Sr~ 'fBHA I,ÚCIA CAR
VALHO DE LIMA, brasileiros , sol t eiros , e l e , c<J.Ille l ô 
e ela, do l ar e constando dos rw.tos que os ruesmos 
encont ram-se el!l lugar incerto e não sabido , expe -
diu-se o presen te EDl'l'AL, cc;n o prazo de quarent a 
e oito (48) hor as . Detenãin<l.õ.a a. intimação por E
õ.ital , pelo despacho de fls . 19· de 16/03/93 . Fi e~ 
pe l o pre sente , I NTIMADOS os SRs . D,\ VI D OLI VEIRA B\N 
TOJ A e V.SF.A LÚCIA CA.T~AL~~O DE LDlA, para em qua : 
renta e oito (48) horas , darem andamento ao fei to, 
sob pena de extinção . C presente E~i~al será afi
xado no lugar de costume e pu~licado . na fonaa da 
Lei . Dado e pas~ado nesta cidade de Macapá, Ca~i
tal do Estado do Amapá , aos vinte e doi s di ::1s ... do 
mês de mar ço do ano de hum mil no vecent os e noven
ta e três. Eu~~lari.naldo !•loura Se rra da 
G-ama, Auxiliar~~~io, datilo0rafei. Eu , ~Ç- , 
Mariza Mendonça Gr~solia, Chefe de Secretaria,~b§ ' 
crevo . 

26 VARA DE FAMÍLI A, ÓR~ÃOS E SUCESSOES 

'EDITAL , com prazo de qua r ent a e oi to (48) h9raa pJi 

DIÁRIO OFICIAL 

· r a 1nõ~maçao de ' DAYCIANE KELROLLA DOS SANTOS Co~· 
A, representada por DIQMÉIA DOS SANTOS CORREA, as
sistida por sua mãe LUCINEUZA DOS S~jTOS CORREA. 

NA FORMA ABAIXO 

O Doutor AGOS'riNO SIL'lÉRI O JUNIOR, MM. 
Juiz de Direi t o da 2~ Vár a de ~'aJJJÍlia , 
órfãos e Sucessqes, na forma da Lei,e t c 

F A z S A B E R aos ~ue o p resente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem , ~ue por 
este Juízo e Cartório, sito à Av. FAB, 1737 ,Centro, 
tem andamento uma a~ão de INVESTIJA9 ÃO DB PATERNI
DA CU:\lULADA COM ALI~NTOS, processo n2· 403 , era q_ue 
é autora DAYCIAi'lE KELROLLA DOS SAN'.l'OS corm.E:A, re -
presentada por DIO~IÉIA DOS SAN'l'OS co;:m::A, assi sti - . 
da por sua mãe LUCII\'EUZA DOS SANTOS cc:mZA, e r e -
q_ueri do JOSÉ ABDON CORDEHW DA COSl'A, e constando 
dos a utos que autor a encontra - ee em lur,a r incerto 
e não sabido , expedi u-se o p1-e sente EDI'~'AL, c o1~ o 
prazo de quarenta e oito (48)hor:~s. De terr.~inada a 
intimação por Edi t a l , pelo despueho de fls. 23 , do 
dia 16/03/93, fic>l 1 pelo pr~sente , I N'rU:..\.]).', , DAYCl 
ANE X]LROLLA DOS f3AN'l' OS CORR);;A, r apresentad::t por 
DIOMÉI A DOS SANTOS COR~A, ass i.s tid::t per sua m?í.e ,a 
Sr~. LUCmEUZA DOS SANTOS CORílnA, p::tru q_ue venha 
d~r andamento ao f eito , em 48 : 00 horas, sob pena 
de extinçã o . O pre sente EDITAL será -afixado no 1~ 
:_;ar de costume e publicado na f orma da Le:. . Dado 
e pasoado nesta Ci dade de MaC<lptÍ, Ca ;:i tal do Est a-
do do ArnaiJÚ, aos de zoito dias do môs de ;~..:: · .;o do 
ano de hum rni l novecen tos e noven ta e t rê s . 3u , 

, Mari naldo Mourd Serra d :l ~wr,a , ,;.-...x.Ll 'L.rr 
r i o, datilografei. 2:; , 1{j \t , :·.;:1ri:::·-" ~.íe n -

donça Grisolia , Clle.:'e de Se cret:).:r:(}.l, s utscr-,.vo . 

20 VARA DE.1WLIA, ÓRFÃo"s E SUCESSO~ 

EDITAL, com prazo de quarenta e oito (48) ho~ ~ 
ra intimação de LÁZARO MOREIRA LIMA. . . Ii 

NA FORMA ABAIXO 

O Doutor AGOSTINO SI.LvtRIO. JUNIOR, & . 
Juiz de Direito da 20 Vara de Famíl ia, 
Órfãos e Sucessões, na forma da Lei.et~ 

F A Z S A B E R aos que o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem , que por 
este Juízo e Cartório, sito à Av. FAB,l737, Centr~ 
tem andamento uma ação de SEPARAÇÃO CONSENSUAL,~ 
cesso n2 016, em que sã:o requerentes LÁZARO r4011'.2I.- · 
RA LIMA e MARIA RAIMUNDA CORm:A LIMA, e constanQ.o 
nos autos que o separando, Sr. LÁZARO MOREIRA LIHA 
encont ra-se em l ugar ince~to e não sabido, expedi~ 
se o presente EDI TAL, com o pra zo de quarenta. e oi
to ( 48) horas. Determinada a inti.maçã.o por Edital 
pelo despacho de f l s. 26, de 17/ 03/ 93. Fica, pelo 
presente, INTIMADO o Sr. LÁZARO MOREIRA LIMA , dos 
despachos de fls. 19 e 22. O presente Edital será 
afixado no lugar de costume e publicado ·na forma~ 
Lei. Dado e passado ,nesta Cidade de Macapá, aos 
dezoito dias do mês de março iiio an de 'hum mil no-
vecentos e noventa e :três . E • Marinaldo a 
Serra da Gama , Auxiliar J udicia , atilografei. 
Eu, 'Wl\1 , Mariza Mand~nça G;risolia, chef e de SB-
cretar~a, Subscrevo. · - -

PROCURADORIA GERAL DE JUSTiÇA 

t .. "~ · 

EDITAL DE REMOÇÃO 

O PRESIDENT E DO CONSELHO SUPER IOR 
DO MINIST~RIO PÚBLI CO DO ESTADO ÓO AMAPÁ , no uso 
de suds atr ib~iç~es l ega i s , com e'peque no artigo 
75 e se us paragrafos, a r t i:go, 74 , ultima pa o·tc, um· 
bos do Decreto (N) n2 0076, de 24 de maio de ~99T 
e , art i gos 44, 45 e 4n do RICSMP. FAZ SABER dos 
Promoto r es de Ju st i ça de 1ª entranc i a, que,no pr a 
z o de OS (c in co ) di as ~conta r da pub l iC<:)ÇOÇ> dÕ 
p ~ese nte edita l , f i cara abe r ta a inscr i çao a REMO 
Ç~O pa r a a Comarca de Mazagao, obedecendo o crT 
ter io de me r e c imento, devendo os cand i datos s a t is 
f a zerem os requ isitos segu intes : 

1 -este jam com os serviços em d i a 
e a ss im o dec l ar a~em, expressamente, no req uer i me n 
t o de inscr ição ; _ -

2- nao t e nh am dado causa i njust i 
ficadamente, a ad i~mento de audiência no perfodo 
de 06 (seis) meses antes do ped i do e assi m o de 
c!ar em , expressame nte, no requer imento de inseri 
çao; 

3 - não tenha m sofr ~dos pena 
c ip l in ar. no per iodo de 1 ( um) ano, a nter ior 
e I a bor açao da I i sta; _ 

d is 
a 

· 4- nao tenham s ido remov idos por 
permuta ,_no perfodo de 06 ( se is) meses anterio~ a 
c laboraçao da I ista, quando se tratar de remoçao ; 

5 -estej am c lassif icados na pr i 
me i ra qui nta parte da I i sta de a ntigui dade, sa l vÕ 
se ne nhum ca nd i dato o tiv er .e o intere sse do scrv 1 

. ço ex i g ir o imediato prov imento do cargo . 

Os requeri mentos de inscriç~es , dl 
r íg i dos ao P-r esi de nte do ~onsel ho Super i or do Mi 
n istê r io: P~b l'í'co, 'a·"teor do~ 3º do ao:;t i go 75 dã 
Lé i .Est&dua l . do : ~a fqUet , - -~~rao instruidós com as 

. dec la r aççes .r efer ida s no~ it e~s r e 2 do art igc 
76 , do j a f a l ado d ip loma l ega l . 

Pág. 10 

Este ed i tal entra em .vigor na dat~ 
de sua publicação. 

0~-se ci~ncia. Publique- se. Reg i ~ 
tre- se e cumpra-se. 

Macap~-AP . , 24 de março de 1993. 

MANOEL DE J ESUS FERREIRA DE BRITO 
Pres i dente do Conselh o Superi or 

do Min i st~ri o P~bl i co do Est ado 
do Amqp~ 

Ordem dos Advo_gados 

~ ~ ! I .1 h 
De conformi dade com o disposto no 

art. 58 da Lei nD 4.215, de 27.04.63, torno pÚblico que re
quereu inscrição Originária no quadro de Pdvogados do Bra
sil, Secção do P;napá, o Advogado RUI DA S VA VIDPJ.... 

ção do P;napá, 

EDITAL DE CUfVOCAÇÃO 
A Di retoria do Sindicato dos Condutores de Veiculas Rodoviá
rios do Amapá, convoca todos os seus associados para uma As
sembléia Geral a realizar-se no prÓximo dia 27 do corrent e, 
3.s 19 :00 hs . em l t convocação e as 20 :00 hs . em segunda coa
vocação, em sua sede provisÓria, si to à Rua Leopoldo l-!acbado, 
3027 , para deliberaram sobre a seguinte ordem do dia: l)Apro· 
vação do Índice de produtividade de 10% sobre os salários d; 
abril de 93 1 al ém do percentual estabelecido pelo Governo pf 
Acordo de mai o/93 a abril /94 1 bem como autori zar a Diretoria 
a negociar com as empresas o Acordo Coletivo, instalar dissí 
di o, col etivo caso não haja Acordo entr e as part es ; 2) Car~ ' 
hor aria de 36 horas semanais para os que t rabal harem em t ur
no de 6 em 6 horas; 3) Estabelecer, caso não se realize o 
Acordo, a data de possível paral i zação dos empregados de 
'rransportes Coletivo e outr as . !.!acapá, 15 de março de 1993 . 

SIND I CATO OE HOT E I S , BARES RES TAURAUT ES E 

SIMILARES 00 ESTADO 00 AMAPÁ 

EDITAL 
O Presi dente do Sindicato de ll~ teis , Bares, Restaurantes e Sioilares. do 

[stado do Aaap~ m:ro goso de s uas prerrogativas estatut~rias e de aco1~do 

co~:~ est abelece a inciso 11, do artigo 15, coobinado co!t o par ;graf o ~nico 

do art igo 19 do Est atuto da Entidade, 

RESOLVE: 
Convocar todos os associados do Si ndicato , para uaa Reuni;o 

\
4 de. AsSeabl ; i a GtrU: h car~ter extraordin~rio ~ ser realizada no dia 

29.03.93 (segunda- feira ) , ~s 16:00 horas , no escrit~rio da eopresa 

Pr oeoçÕ es , loca l i zada ~Av. Pe , J~ li o RJ Loabaerd, 307- S. 7 - Altos, 

delibera rea sobr e a seguinte .. Or dee do Di~· : 

Jana 

para 

1 - Apreciaç;o, di scuss;o e votaç;o da Tabel a da Contribui 
çao Confeder ativa, instituida pelo inci so IV, art. 110. da Cons t i tuição r; 
dera!. 

Heraldo Janary Santos Bi t tencourt 
= Presidenre -= 

AMPAP·ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: 

PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente da ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO 

DO AMAPÁ · AMPAP 
Com base no Art. 3Q § 69 Art. 4Q do Estatuto da AMPAP Convoca os Se

nhores associados Membros ~o Ministério Público do Estado do Amapá, para 
Assembléia Geral Extraordinána que será realizada no dia 07/04/93, as 16:hs, 
no Audnórlo da Procuradoria Geral de Justiça. Para tratar dos seguintes assun
tos: 

I · Prestação de Contas do exercfcio de 1992. 
11 - Balancete Trimestral do exerdclo de 1993. 

Macapá-Ap., 23 de março de 1993 
Ernande Lopoa Parelra 

Presidente 

CARTÓRIO JUCÁ 
-PROCLAMA ·o E CASAMENTO 

O oficial do cartório civil de·casamento desta cidade da 
Macapá-Cap. do Est. do Amapá-Rep. Fed. do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar: PAULO SERGIO BACELAR DO CARMO e 
JOCIELMA PUREZA CORRI~A. 

Ele é filho de Manoel Pinheiro do Carmo e de Maria Ba
celar do Carmo. 

Ela é filha de Manoel Baiano Corrêa e de Raimunda Lei
la Pureza Corrêa. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os 
iniba de casar um com o outro, acuse·os na forma da Lei. 

Macapá, 22 de março de 1993 

Helenlso R. da Costa Torres 
Eacrevonte Autorizada 

AlWnXlliO DE WRJillO 

SOLICITO O COMPAR.ial(BIITO DO SR. IlUN:W DOS SANTOS s.\RQ8S1CTS 
016092/00019 NO PRl.ZO JI.UD!O 03(Tiits)DIAS A CONT!R m: llOJB 
25.03.93 JJO ES:RI'l'Ol!IO Dl Ul'<mPOlU! s/A CONSl'. B CQÔiCIO l. 
BOA,OA!TDIDO lmiDBS Jl 8J., COJJ'.ART.~ Lm'lü. I D1. CLT. 

CHAKADA DE EJiPREGA DO 
A Empresa JHC-Vigilânoia e Segura.nça Ltda, eolioi ia 

o oor.~parooimsnto do aervidor Sr. JoiO PR!CHEDES Do\ ~NSECA , 
portador da CTPS nf, 031750 - S. 00016, a reassumir eua t'UE, 
ção no P,I'B ZO de O)(Trê111) di ao1 a partir da publioação deste . 

Caoo não se apresento dentro do prazo aerá demi tido 
conforme ar tigo 4821 Letra I da CLT • 

Maoapá(AP) , 23 de Uer 90 de 1993. 


