
ESTADO DO AMAPÁ , 

DIARIO OFI-CIAL 
DEPARTAMENTO 

DECRETOS - -

DECRETO N° 0605 DE 18 DE MARÇO DE 1994 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 
VALOR DE CR$ 13.200.000,00, PARA O 
FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas através do ítem VIII, do art. 119, da Consti
tuição Estadual e do art. 8°, da Lei n° 0140, de 28 de dezembro de 
1993, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o 
Exercício Financeiro de 1994, e considerando a Lei W 0145, de 28 
de janeiro de 1994. 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de 
CR$ 13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil cruzeiros reais), 
destinados ao reforço de dotações consignadas no orçamento vi
gente, conforll]e anexo constante do presente Decreto. 

Art. ZO - Os recursos necessários à execução do disposto no 
artigo anterior, decorrerão de Excesso de Arrecadação, provenien
te de Transferências de Convênio, na forma do Inciso 11, § 1° do 
art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64. 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 18 de março de 1994 

ANNffiAL BARCELLOS 
Governador 

JOSÉCARLOSMENDESJACCOUD 
Secret. de Est. do P lanej. e Coord. Geral 

ANEXO 00 OECRE:O NO 060S OE 18 OE IIAR(O OE 199; 

2}.000 - SECUTAAIA ~E ESTAOO OE OlltAS E SERVIÇOS POILICOS 

13.101 - OEPAR:AI< EN:O OE El: ltAOAI OE ROO AGE• 

CilollõO ESPEC I F I CAÇAo 

16.88 .531 1.188 OestMolv ilftf"fl t O do Sis trN R~ 

dov i i r •o. 

TOTAL 

U.OOO • COOII!IfiWIOOIA ESTADIIAI. 00 11!10 MIIEMTE 

16.101 - COOROEIIAOOR IA ES1 AOUAL 00 •E lO AI<II(N:( 

MATURE lA 

l.110. 00 

CRI 

FT 

181 

I 00 

VALO« 

I}.OOO.COO 

,13.000.000 

CRI 1 00 

CiloiSO ESPEC I F I CAÇAo MATURE lA FT VALO« 

0}.10.057 l.}Sl Eduu(.io Alllb i enul. )1 20.00 181 200.000 

TOTAL 200.000 

DECRETO N° 0606 DE 18 DE MARÇO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das btribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV da Constituição 
do Estado do Amapá e de acordo com artigo 4° da Lei n° 0011 de 
l2 de maio de 1992 e o contido no Oficio n° 045/94-/RDM, 

RESOLVE: 

MACAPÁ, 21 DE MARCO DE 1994- ~-FEIRA 
DE IMPRENSA OFICIAL 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

1° - Conceder o adiantamento em nome de JOAQUW DA 
SILVA RAMOS, Agente de Comunicação Social, nos termos do 
item III, parágrafo único do artigo ZO da Lei n° 0011 de 12 de maio 
de 1992, até o valor de CR$-700.000,00 (setecentos mil cruzeiros 
reais), destinados a custear despesas miúdas de pronto pagamento 
com material de consumo e serviços de terceiros, objetivando a 
manutenção técnica dos estudios e parque transmissor da Rádio 
Difusora de Macapá. 

ZO- O adiantamento concedido deverá ser aplicado no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento. 

3° - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos FPE (101), Programa de Trabalho n° 05221372.039, nos 
Elementos de Despesa 3120.00 - Material de Consumo, o valor de 
CR$-600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros reais) e 3132.00- Out ros 
Serviços de Terceiros o valor de CR$-100.000,00 (cem mil cruzei
ros reais) . 

4° - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar 
prestação de contas, devidamente homologada pelo titu lar do 
órgão, na Secretaria de Estado da Fazenda, dentro de 10 (dez) 
dias, contados do término do prazo de aplicação constante do item 
20. 

Macapá-AP, em 18 de mprço de 1994 

ANNIDAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 0607 DE 18 DE MARÇO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das at ribuições 
que lhe são conferidas p~>lo artigo 119, inciso XXV da Constituição 
do Estado do Amapá e de acordo com artigo 4" da Lei n° 0011 de 
12 de maio de 1992 e o contido no Oflcio n" 02641/94-GAB!SEE
CE, 

RESOLVE: 

1°- Conceder o adiantamento em nome de MARIA OZELI
NA TAVARES, Chefe da Divisão Pré-Escolar, nos termos do item 
III, parágrafo único do nrtigo ZO da Lei n° 0\)11 de 12 de maio de 
1992, até o valor de CR$-1.260.000,00 (hum milhão, duzentos e 
sessenta mil cruzeiros reais), destinados a custear despesas miú
das de pronto pagamento com material de consumo e serviços de 
terceiros, objetivando a realização do IV Encontro de Educação 
Pré-Escolar. 

2° - O adiantamento concedido deverá ser aplicado no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento. 

3° - A referida despesa deverá set empenhada na Fonte de 
Recursos FPE (101), Programa de Trabalho n° 08421881.249, nos 
Elementos de Despesa 3120.00 - Material de Consumo, o valor de 
CR$-815.000,00 (oitocentos e quinze mil cruzeiros reais) e 3132.00 
- Outros Serviços de Terceiros o valor de CR$-445.000,00 (quatro
centos e quarenta e cinco mil cruzeiros reais). 

4° - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar 
pr~>slação de contas, devidamente homologada pelo t1tular do 
órgão, na Secretaria de Estado da Fazenda, dentro de 10 (dez) 
dias, contados do término do prazo de aplicação constante do item 
20. 

Macapá-AP, em 18 de março de 1994 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Órgãos de Assessoramento do Governo 

Procuradoria Geral 
do Estado 

INSTRUMENTO: 

- COflTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS. 

~ 

Secretário de :ES~ d9-·Agtietdtura ~ do .Àhastecimento 
PEDRO RONILOO DIAS MAWHER. 

Secretário dé F.st11.dó de Obras e Sel'\liÇ()B P6bliCOB 
. ·.. EOJLSQN M,!\éllA:OO OE ,l},ltrro 

•pr(kurMor ~hl dô'~t_a'do dÓ)~pá 
PAUL() J)~ '.f..<\.k$0 DIAS ,KLAUTÀtJ 

Dt-ft.nsur Geral çlQ ~o 
. LOURIV4\L QumaoZ,ALéÂNTAnA 

PARTES DA AÇÃO CONTRATUAL: 

ESTADO ~~ AMAPÁ e RICARDO DE SOUZA 

OLIVEIRA, com intPrveniência da PROCURADORIA 

GERAL DO ESTAOO . 

OBJETIVO: 

- Para que com zelo, dedicação e empenho 

sejam prestados ~c-rviços Profissionais de Adv~ 

gado . na conformi JadP dv que lhe for comct ido 

pelo INTERVENIENT~ . atrav~s de seus ~rg5os comp! 

tentes, nos ter·mos do Decreto nr 0''1.? , de 18 de 

dezembro de 1911 , devendo a dtstrihuiç~o do 

CONTRATADO o~ era r-se ror a Lo p•·~pno, f'manfldo do 

Pr·ocurador (;!'r··d, p,.r'l (•fel to df' lotação. 

no âmbltO da INTEHVENlENH . 

VIGÊNCIA: 

- 12 Je abri 1 dt 1qc.4 '1 11 de' dez.,mbro de 

1 19·1. 

DATA DA ASSl NA'rURA. 

d ... .; d 'l'J~. 

SJGNATÁRIOS: 

- '>m mel. nte i\'lN BAL HAkt EllOS - Cov,•rna 

I r do rs l ld do fln,' ~ - ('l)trfflA r A IH I· : H 1 I 'ADU 01:. 

~uUZA IIVEP~A. 1\dv a..t- t't~TllliTADO: t'Al.Jw IJ' 

.Ah~ !A.., r: LA 11i • Pt· ~ JI";rl r Ger·al t1o E& tu l v d 

Amar~ - tni1VE'JifNT • 

INSTRUMENTO: 

- CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS . 

PARTES OA AÇÃO ~ONTRATUAI.: 

- l·.::iTA lO llCI AMAf'Á •' TlHllAS DF CAHVALIIO 

1·101lTURG, c>rn i>~te~vtn Prcla da PllOCUHADORIA 

GfHA' " r ./, 1. 

OBJ ETIVO: 

- l 1ro qu c m 7<'JO , 1kdtcaçào "' empenho 

!'•'.Í'lm prc.;t·Hi" ~r·r·v1ços i rof1ssionais de A<iv~ 

gad , na ~:ont'ormidade do r.Jr lhe for romelido 

pelo INTl:.RVE~lENTF, atrav~s de se~s 6rg~os comp! 

tentes, nos termos oo llerr·c, o n~ 02Y2 , de 

18 de dezembro de 1991 , devcn • a distri.buição do 

CONTRATADO operar- se por ato priprio, emanado do 

Procurador Ger·al, para cfei to de lotação , 

no ~mbilo da INTERVENIE~TE . 

VIGÊNCIA : 

- 1 º de mni n de 1994 a 11 de rtezemhro de 

DATA DA AS;)lt-;ATURA: 

- 10 de março de 1994. 

~·:::~TÁRIOS: 

- Comandante ANNIBAL BARCELLOS - Go·•erna 

•1 ,.. d0 Estado do Amapá - CONTRATANTE: TOB1AS DE 

C'.",./1 \,',LHO MONTEIRO , Advogado - CONTRATADO; PAULO 

DE TARSO lHAS KLAUTAU , Procurador Geral do Estado 

do Amapá - INTERVENIENTE. 

INSTRUMENTO: 

- CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS. 

PARTES DA AÇÃO CONTRATUAL : 



Macapá, 21-03-94 

ESTADO DO AMAPÁ e ELOILSON AMORAS DA 
SI LVEIRA TÁVORA, com interveniência da PROCURA 
DORI A GERAL DO ESTADO. 

OBJETIVO: 

- Para que com zelo, dedicaçio "e empenho 
se j am prestados Serviços Profiss i onais de Advo 
gado, na conformidade do que lhe fo r cometido 
pelo INTERVENIENTE, através de seus Ór gio·s comp~ 

tentes nos termos do Decreto n ~ . 0292, de 18 de· 
dezemb ro de 1991 , devendo a distribuiçio do co~ 
TRATADO ope r ar- se por ato prÓprio, emanado do 
Procurador Geral, para efei to de lotaçi o , 
no âmbito da I NTERVENIENTE . 

VIGÊNCIA: 

- 1~ de abril de 1994 a 31 de dezembro de 
1994 . 

DATA DA ASSINATURA: 

- 10 de março de 1994. 

SIGNATÁRIOS: 

- Comandan te ANNIBAL BARCELLOS - Governa 
dor do Estado do Amapá - CONTRATANTE; ELOILSON 
AMORAS DA SI LVEIRA. TÁVORA, Advogado - CONTRATADO; 
PAULO DE TARSO DIAS KLAUTAU, Procurador Geral do 
Estado do Amapá - INTERVENIENTE . 

Defensoria Pública 
do Estado 

P O R T A R I A 
(P) Nº 070/94-0EFENAP 

A CORREGEDORA DA DEfENSORIA PÚBL ICA 
DO ESTADO .:.DO NMPÁ 00 AMAPÁ, USANDO DAS ATRIBUI ÇÕES 
QUE LHE SAO CONFERIDAS PELO DECRETO {N) Nº 0293, DE 
18 .12.91_,. ARTIGO 6º "CAPUT", 00 REGULAMENTO DA DEFEN 
SORI A PUBLI CA 00 ESTADO 00 AMAPÁ E TENDO EM VISTA A 
PAUTA,DE AUD IÊNC IA DA l i! VARA CR IMINAL DA CCWIRCA DE 
MACAPA, 

R E S o. L V E : · 

Ar·t . 1 º - Des r qn<w ,, Drª . HELOÍSA 
llELENA AJRTADO DE M.ENEZES, De fen;or ,, P(rb I r c <1 , I ot,1da 
nc-st<J DEFENSOR IA PUBLICA DO ESTAD_Q DO AMAPÁ, P"''" 
atuar· como CURADORA, de MAR IA JULIA FERREIRA DOS 
SANTOS, nos Autos do Pr·oce sso Crimt' n° 1.189 d i! I ~ 
Var·a Cr·iminal dia Comar·ca de- Macap~, l ' lll Audi:.nc i <-1 ..., 
s l' r r·(oal izada no d ic1 10 dC març o de 1994, no F~r·um 
ck-s ta Comarca . 

em contr·ar"' i o . 
Art. 2º - R<O'vog,un-s t• as di s pos i ç~~s 

• DEFENSOR I A PÚBLICA DO ESTADO DO 
AM~PÁ , E,\! MACAPA-AP. , 07 DE MARÇO DE 1994 . 

CONCEIÇÃO DAS GRAÇAS AMORAS MIRA 
Cor·r· t>gt·dora/ DEFENAP 

PORTAR . I A 
(P) Ne 071/94-DEFENAP 

A C~GE:I)OOA DA DEFEN!JR IA FÚl... ICA 
DO EST AOO DO N#JPÁ, UStltro DAS A TR IBU IÇÔES OJE LI-E 
~ CCN'ER I!li\S PELO DErnETO (N) N2 0293, DE 18.1 2.91 , 
ARTIGO 6~ ''CAPUT" DO RE<ll..A\.91TO DA 
DEFEN!JR IA FÚl... ICA DO ÉST AOO DO N#JPÁ E TENDO EM 
VISTA A PAUTA DE Al..D IÊI'o(;JAS DO J UÍZO DI\ CCM\RCA DE 
FERRE IRA (;(l'.ES , 

RE S OLVE 

Art. 12 Des ignar as 
Serv idoras QJILI-ERMINA IZABEL SERRA TAVARES , 
Assi s t enté J ur fdiq, Classe "C", Padrã o 111 , NS, e 
M&.R IA DE NAZARE COSTA OOS SANTOS, Agen t e 
Acrninis t rati vo, Classe "A", Padrão 111, Nl, armas 
l o t adas nesta DEFEN~IA PÚBL.ICA DO ESTADO, para 
viajarem de ~#.CAPÁ, s ede de suas ativicades at~ ao 
M.tn icfp i o de ·FERRE IRA GCtJES, no d ia 15 ·de rmrço do 
corrente ano , ·a f im de currpr irem a PAUTA DE AUDIÊN 
CIAS C ÍVEIS E CRIMINAI S do Meritf ssimo Senhor Dou t or 
Jui z de Di rei to da referi da Comarca, d evendo as despe · 
sas cem di~rias e t ransportes ocorrerem à Con ta dÕ 
RECURSO ORÇANENTÁRIO da Defenso ria PCblica do Es tado . 

Em coot rari o . 
Art. 2~- Revoga.~se as disposiçÕes 

OFICIAL 

OEFEN~ IA PÚ8L ICA DO ESTADO DO 
AW-PÁ, EM llj>.CAPÁ-M>. , 11 DE MI\RÇO DE 1 994 . 

c:ct-a IÇÃO MS GRAÇAS .~S MIRA 
Corregedora/ DEFENAP 

PORTARIA 
(P) N~ 072/94-DEFENAP 

A crmE~ DI\ IE'EN!JR IA fÚl."ICA 
DO ESTAOO DO N#JPÁ, UStltro MS ATR lEU IÇÕ:S Cl.E LI-E 
~ ro-FER I!li\S PELO DErnETO (N) N~ 0293 , DE 18. 12.91, 
ART IGO 6~, ''CAPUT", DO RE~O DA 
OEFEN!JR IA PlH.. ICA DO EST AOO DO N#JPA E TENDO EM 
VISTA A PJIUTA DE Al..D IÊNC IAS DO JUÍZO DA CCM\RCA DE 
TART~I.I'Kl, 

R ES OLVE 

Art. I ~ Designar os 
Servid o res NILT<l-I_CAST ILO DIAS, Ass i s tente Jur Íd ico, 
Cl a sse "O", Pad rao V, NS, e VALD IRA DA S ILVA DE 
QIVE IRA , Agente A<:tni nis t ra ti vo, Class e "A", Padrão 
11 , N I , armo s I a tados nes ta DEFENsoR IA PÚSL ICA DO 
ESTADO, pa ra via j a rem de M\CAPÁ, s ede de suas 
ati~·idades a t ~ ao M.tnicfp i o de TARTARLGAL.Z it-H), no 
periodo d e 14 a 18 de rm r ç9 d o corre;tte ano, a f im de 
currpr irem a PAUTA DE AUDI EIIC IAS CIVE IS E CRIMINAIS 
do Me r i tfssimo Senho r Dout or J u i z de Di r eit o da 
referida Carnrca, devendo a s despe sas c om di~rias e 
t r an sport es oco~rerem à Con ta do RÉCUR:O CflÇAM:NTÁR lO 
da Defensoria Publ i ca d o Estado . · 

em con trario . 
Art. 2~ - Revoga~se a s disposiçÕes 

DEFEN9JR IA PÚBL ICA DO ESTADO DO 
AM\PÁ, EM M\CM>Á-AP . , 11 DE M\RÇO DE 1994 . 

CCN:E IÇÃO MS GRAÇAS MmAS MIRA 
Corr egedora/ OEFENAP 

POR T AR I A 
(P) N~ 073/94-DEFENAP 

A CORREGE:I)OOA DA OEFEN~ IA PÚa. ICA 
DQ ESTAOO DO N#JPÁ, UStltro MS ATR IBU IÇÕ:S CXJE LI-E 
Sb.O ro-FER JOAS PELO DECRETO (N) N~ 0293 , DE 18. 12 .91, 
ART IGO 6~ ''CAPUT" DO RE<ll..A\.91TO DA 
OEFEN!JR IA FÚl...ICA DO ÉSTAOO DO N#JPÁ E TEtro EM 
VISTA A PAUTA DE AUOI ÊI'o(;IAS DO JUÍZO DA CCM\RCA DE 
Cti.ÇceE, 

RE SO LV E 

Ar t a 12 Des ignar o:; 
Servidores H ILDEGARDO THAlWA11..RGO PERES_ DE MI RN-.OA , 
Ass i s tente Jurfdico, Cl asse "C" Pa d r a o V NS e 
DEI-€TRIO EJWÃO IDITEIRO , Oa t i I'Óg ra fo, a t ~al~ t e 
exer cendo a fu.nçào d e CHEFE DA B IEl..IOTECA, 
COI -2/DEFENAP, arrbos ·lot ados n e sta OEFEN~IA 
PÚBLICA DO ESTADO , pa ra v iajarem de M\CM>Á, sede de 
sua~ a t iv .idades a t é ao M.tnicfp i o de CALÇOENE , no 
periodo de 14 a 18 de rrars:o d o co rrent e ano, a fim de 
currprirem a PAUTA DE AUDIENC IAS C ÍVEIS E CR IMINA IS do 
Me r i tf ss imo Senhor Dou t o.r J u i z d e Di r e i t o ·da r e f er ida 
Ccrra r ca , devendo as d espe sas . cem diá rias e 
t ranspor· t es oco~ rerem à Cont a d o RECUR:O ORÇAM:NTÁR 10 
da Defensor ia Publ ica d o Es t ado . 

em c.M t ra ri o . 
Art . 22 - Revoga~se as di spos i çÕe,; 

DEFEN9JR IA PÜBL. ICA DO ESTADO DO 
~Á, EM M\CM>Á- AP . , l lr DE M\RÇO DE 1994 . 

CCN:E IÇÃO DAS GRAÇAS M'mAS MIRA 
Corregedora/DEFENAP 

Co:riússão Permanente 
de Licitação 

TO!.V.DAS DE PREÇOS N2 s : 041 e 042/94 - CPL/ GEA. 

TOMADA DE PREÇOS J<2. : 04 1/ 94 

OEJETO: AQ.l'ISIÇÃO DE J.IEDICA1·1ENI'OS 

ENTREGA DAS PROPOSTAS : 04 .04 . 94" às 09 : 0C h oras 

ABErTURA DAS PROPOSTAS : 05.04. 94 às 09 : 00 horas 

TO!·!ADA DE PREÇCS N2 : 042/94 

DEJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPrrALAR 
Eln'REGA DAS PROPOSTAS: 04.04 . 94 às 12: 00 horas 

ESTADO DO AMAPÁ 
'DIÁRIO, OFICIA1. 

Pág.2 

ABERTURA DAS .. PROPOSTAÊ : . 05 .04. 94 às 12 : 00 horas 

LCCAL : Cl••·J:SSÃO PEID!P.llENTE DE LICI TAÇÃO DO GOVERNO DO ESTA

DO , SITO À AV: PRCCÓPIO RCI.A, 277 - CENI'RO . 
DiFOPII!A.ÇÔÉS DO EDITAL: Poderão s er f ornecidos nos dias 

. Úteis das 07 : 30 às 1 3 : 3 0 horas nas 

dependências da Comissão Permanente• 

de Li c i t ação . A t axa referente ao 
Edital no v a l or de CRS 300 ,00 ( TRE-· 
ZENrOS CRUZE:ffiOS REAIS) d everá ser 
recolhid c à c onta no 11. 815-X. 

J.!acapá, 17 de mar ço de 1 994 . 

!olARIA DALVA DE FIGUEIREDO 

Preside~te da CPL/G&~ 

SECRETARIAS DE ESTADO 

Agricultura e 
Abastecimento 

PORTARIA (P) 112 010/94- SEAGA 

O SECREI'ÁRIO DE ESTADO DA AGRI CULTURA E DO A 

BASTECTI·~~TO, u s ando das ·atribui çÕes que lhe s ão conferidas 

pe l o Art . l23 , incis o II, da Constit~ição do Estado do .~apá 

e Art . 38 , i nciso VI, do Regulamento da SEAGA, aprovado pelo 

Decr eto (H) }12 0297 , de 18 de dezembro de 1991. 

!ill30LVE: 

'!'rans ferir o Ser v i dor Al:TOlHO RODRIGUES CAR
VAIJ!O, ocupar.te do Cargo de Agonte de Atividade Agr opecuá -

r ias , Classe "A", Padrão III , pertencente ao Quadro Pcrma 

nente do extint o '!'crr itÓrio Federal do Amapá, lotado nesta 

Secr~taria , C.escmpenhando s uas atividades no f.!erca.dã.o do Pro 

dut or no l•!uniCÍpio de Santana, para a Sede desta Sccretari-;;:. 

Dê-s e ciêr.cia, cumpra-se e publ ique- s e . 

I!Jacapá-AP , 08 de Fevereiro de 199~ . 

PE~RO ROli'ILDO DIAS T·!ALCIIEH 
=Secr e t ário de Agr~cul t ura= 

POR'!'ARLll(P ) r;2 Oll/94- SEAGA 

O SECRE"TAIUO DE ESTJillO DA AGRICUW'lJRA E DO !}_ 
EASTECIJ.!EI.'T.O, usando das atribuições que lhe s ão conferidas 

pelo Art . l23 , inc iso I I , da Constituição do Es tado do P~apá 
c Art. 38 , i nci so VI , do Re~ulamcnto da SEAGA , aprovado pelo 
Decr eto (N) N2 0297 , de 18 de "dezembro de 1991. · 

RESOLVE : 

Designar a Servi dora r.i/illLll DE FATIJ.:.~ COO'rA 
co;.!ES , ocupante do Cargo de Ager.tc Administrativo , Cl asse f 
Padrão II , pe rto.ncente ao Quadro Permanente do extinto Te~ 
r i tÓrio Pc dcral do Amapá, lotada nest a Secret aria , para reE_ 

pondcr pela Seção de Plane j ament o c Desenvolvi mento Rural , . 

CÓdi go CDI- 2 , durant e o afastamento do titular que ficará à 
disposição do RJRAP , no perÍod o de 11 . 02 à 11 . 03 . 94 . 

Dê- se ciê ncia , cumpra-se c publique-se . 

o[acapá- AP, o8 de Fevereiro de 1 994 . 

PEDRO ROJ~ILDO DIAS l·l.ALCHER 
=Secretário de Agri c ultura= 

PORTARIA( P) !!2 014/94--SEACA 

O SECR:s'I'ÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO A 
BASTECD·~~~O, usando das a t r ibuiçÕes que l he s ão conferidas 

pelo ftxt . l23 , inciso I I , da Constitui ção do Est~o do knapá 
e Art . 38 , inciso VI , do Regulamento da SEAGA, aprovado pelo 

Decr eto (N) ~;2 0297 , de 18 de dezembro 'de 1 991. 

RESOLVE: 

De sigr>.ar o Servidor JUVENAL SANTCS AlJ·lEIDA 



Macaná, 21-03-94 

'Motorista, ci: 16.160-Al', para viajar de Macapá, sede de su 
1 u atividades, até ao Munidpio de Calçoene, a fim de que no 
período de 17 à 24 .02. 94, possa faze r levantament o de pr odu 

· toe a.gL'Í colas ·do Munic Ípio acima mencionado, devendo as de; 
pesas com diárias ocorrerem à conta do RECURSO ffiÇ.AMENTÁRio. 

Dê-se ciênci a , c umpra-se e publique-se. 

Ma.capá.-Al', 16 de Fevereiro de 1994. 

PEDRO RONILDO DIAS MALCBER 
=Secret ário de Agri cult ura= 

PORTARIA(P) N~ 015/94-SEAGA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO A 
BASTECU!ENTO, usando das atribuiçÕes que lhe são conferida; 
pelo Art . l23 , inciso II , da Constituição do Est ado do Amapá 
e Art. 38 , inciso VI, do Regulamento da SEAGA, aprovado pele 
Decreto(N) N~ 0297 , de 18 de dezembro de 1991. 

RESOLVE : 

Designar o Servidor JffiÉ GERSON BARRETO CA
VALCANTE, Diretor do DPDRA-CDS-2 , CI . 1.817 . 505-SSPl·lG , para 
viajar de Macapá, sede de suas atividades , at é ao !.fwli.CÍpio 
de Amaparí, a fim de que no dia 17. 02 . 94 , possa participar 
como membro representante desta SEAGA, da reunião do Progr~ 
ma de crédito Especial para Reforma Agrária.-PROCERA, deven- · 
do as despesas com diárias ocorrerem à conta do RECURSO 

ORÇAloiENTÁRIO. 
Dê-se ciência, cumpra.-se e publique- se . 

Macapá..-Al', 16 de Fevereiro de 1994. 

PEDRO RONILDO DIAS ~!ALCHER 
=Secretári o de Agricultura= 

PORTARIA(P) N~ 016/94-SEAGA 

O SECffill'ÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ! 
BASTECIMENTO, usando das atribui~Ões que lhe são conferidas 1 

pelo Art . l23 , inciso II, da Constituição do Estadc do Amapá 
· e Art . 38, inciso VI , do Regulamento da SEAGA, aprovado pelo 
Decreto (N) N~ 0297 , de 18 de dezembro de 1991 . 

RESOLVE: 

Designar o Servidor RAn.lUNDO DA SILVA E Sllr
VA, Motorista, CI. 225. 499-AP, para viajar de Macapá, sede 
de suas atividades , até ao MuniCÍpio de Amaparí, a fim de 
que no perÍodo de 18 à 25. 02 . 94, possa l evar material agrÍ
cola ao referido l·!unicÍpio , devendo as despesas com diárias 
ocorrerem à conta do RECURSO ORÇAI·!ENTÁRIO. 

Dê-se c iência, cumpra.- se e publique-se . 

f.!acapá..-AP, 16 de Fevereiro de 1994 . 

PEDRO:RONILDO DIAS 1.\ALCHER 
=Secretário de Agricultura= 

PORTARIA(P) n~ 017/94-SEAGA 

O SECREl'ÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO A 
BASTECIMENTO, usando das atribuiçÕes que lhe são conferi~ 
pelo Art.l23 , inciso II , da Constituição do Estado do Amapá 
e Art . 38, inciso VI, do Regulamento da SEAGA, aprovado pelo 
Decreto(N) N~ 0297 , de 18 de dezembro de 1991 . 

RESOLVE: 

Designar o Servidor LOOIMAR RIBEIRO DE SOUZA, 
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Motoris t a do Secretári~CDI-1 , CI 97.846-AP, para viajar de 
Macapá, sede de suas atividades , até ao MunicÍpio de Amapá , 
a fim de que no perÍodo de 21 à 28.02. 941 possa transp~rtar 
Técnicos desta Secretaria, devendo as despesas com diarias 

ocorrerem à conta do RFCURSO ORÇM!ENTÁRIO. 

Dê-se ciência, cumpra.-se e publique-se. 

Macapá-AP, 16 de Fevereiro de 1994 . 

PEDRO RONILDO DIAS ~!ALCHER 
=Secret.:Í.rio de Agricultura= 

POOTARIA(P) N~. 018/94-SEAGA. 

O SECREl'ÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO A 
BASTECIMENTO, usando das atribuiçÕes que lhe são conferida:; 
pelo Art . 123 , i nciso II, da Cosntituição do Estado do Amapá 
e Art.38, inciso VI , do Regulamento da SEAGA, aprovado pelo 
Decreto(N) N~. 0297, de 18 de dezembro de 1991. 

RESOLVE: 

Designar os Motoristas : BENEDITO RUFINO TRI!! 
DADE , CI.n0 . 38. 613-Al', e ANTONIO JffiÉ DE SOUZA LOPES, CI. N2 
89. 442- AP, para viajarem de Ma.capá, sede de suas atividades, 
até aos MunicÍpios de : Laranjal do Jari, Ferreira Gomes , It~ 
ubal e Cutias , a fim de que no perÍodo de 21 à 28. 02. 94 , po~ 
sam transportar materiais agrícolas e Técnicos desta Secret~ 
ria, devendo as despesas com diárias ocorrerem à conta do R~ 
~urso Orçamentário . 

Dê-se c i ência, cumpra.-se e publique- se . 

Macapá-AP, 16 de Fevereiro de 1994 . 

PEDRO RONILDO DIAS MALCliER 
=Secretário de Agdcul tura.= 

PORTARIA(P) N~ 019/94-SEAGA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO A 
BASTECU!ENTO, usando das atribuições que lhe são conferida; 
pel o Art . l23 , inciso II, da Constituição do Estado do Amapá , 
e Art . 38 , inciso VI, do Regulamento da SEAGA, aprovado pelo 
Decreto (N) N~ . 0297, de 18 de dezembro de 1991. 

IID:'OLVE: 

Desiganr o Servidor LEONI'INO BARBCSA DIAS 
Motorista, C I. n~ . 24. 637- AP, para viajar de Macapá, sede de 1 

suas atividades , até aos MunicÍpios de : Maza&ão c Porto Gran 
de , a fim de que no perÍodo de 21 à 28 . 02 . 94 , possa transpo; 
tar Técnicos desta SEAGA, que irão fazer l evant amento de pr~ 
dutos a serem comercializados na Feira do Produtor Rural, de 
vendo as despesas c om diárias ocorrerem à conta do Recurs~ 
Orçamentário . 

Dê- se ciência, cumpra-se e publique-se . 

l~acapá-AP, 21 de Fevereiro de 1991. 

PEDRO RONILDO DIAS IW.CHER 
=Secretário de Agricultura= 

PCRTARIA(P) N2 020/94-SEAGA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO p 

BASTECU!ENI'O, usando das atribuiçÕes que lhe são conferidas 
pelo Art . l23, inciso II, da Constituição do Estado do Amapá, 
e Art . 38, inciso VI , ~o Regulamento da SEAGA., aprovado pelo 
Decreto(N) N~. 0297, de 18 de dezembro de 1991. 

RESOLVE: 
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Designar o Servidor SEBASTrlO ED:ciw.DO GON -
ÇALVES RODRIGUES, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Rural
CDS-1, CI.n~. 265. 787-AP, para viajar de Macapá, sede de suas 
atividades, até ao MunicÍpio de Mazagão, a fim de que no dia 
21.02 . 94, possa Reunir com a Comunidade1 a reorganização da 
Feira do Produtor Rural, devendo as despesas com diárias ~ 
correrem à conta do Recurso Orçamentário. 

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. 

Macapá-AP, 21 de Fevereiro de 1994. 

PEDRO RONILDO DIAS MALCHER 
=Secretário de Agi'icul tura= 

PORTARIA(P) N~ 021/94-SEAGA 

O SECREJ'ÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ! 
BASTECD!EilTO, usardo das at:FibuiçÕcs que lha são conferidas 
pelo Art . l23, inciso II, da Constitui ção do Estadc do Amapá 
e Art.38 , inciso VI , do Reóula~ento da SF~GA, aprovado pelo 

Decr ct o(N) N~ . 029í , dt 18 de dézembr0 do 1991 . 

RESOLVE: 

Designar o Servidor JffiÉ DAS GRAÇAS A!IJffi 1 

DCS SANTCS, Motorista, C I. n2 . 23 . 203-AP, para viajar de Mac~ 
pá _.sede de suas atividadr·s , até ao l·lunicipio de Tartaruga! 

' t • zinho , a fim Je que no pt·nodc de 22 a 25.02. 94, possa tr~ 
portar Técnicos do da Secretaria de J.gricul tura, d<Jver.d() a~ 
despesas com diárias ocorr·•ren à contc.. do R.ecurao Orçam0nt~ 

rio . 

J.!acapá-AP, 21 dv r..,vor<.Jiro de 1994 . 

PEDRO RONILDO DIAS MAI~HER 
=Sec.re tário de As;o.-icul tur~= 

POOTARIA(P) )12 022/94-SEAGA. 

O SECRm'ÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ! 
BASTECIMENTO, usando das atribuiçÕes que lhe sao conferidas 
pelo Art . l23 , inciso II , da Cor~tituiçào do Estado do Anapá 
e Art . 38, inciso VI , do Rtr,ulanento da SEAGA, aprovado pelo 
Dec r eto (U) 'lº . 0297 , dtJ 18 d" dezembr o de 1991. 

RESOLVE : 

Designar o Servidor EDlfAR FIGUEIREDO DA· FON 
SECA, Chefe da Seção de Relação com o Setor Privad~CDI- 2-; 
C I. n~ . 5 . 83~AP, para ·ri ajar de Macapá , sede do suac ativi
dades, ató as localidades de: ?errdra Gomes , !·lazagão , San

tana c Santa Luzia do Pacul, a fim dt: t1UC no perÍodo de 24 
à 26. 02 . 94 , possa fazer levanta"lcnto In colo das coruiiçÕ0s 
da Máquina de Gelo, TI-ator do Roda u Mot~Scrra e Assessorar 
na Assembléia Geral na Comunidade de Santa Luzia do Pacui , 
devendo as despesas com diárias ocorrerem à conta à.o 'Recur
so Ot·y"'m·uLá.rlo. 

Dê-se ciência, ccunprar-sc e publiquú- s-J . 

r.lacap&-AP, 23 d" F'everoiro de 19Q4. 

PEDRO RONILDO DIAS l·!ALCHER 
=Secretário de Agricultura.-

POOTAHIA(P) 11° 023/94-SEAGA 

O SECRETÁRIO DE SSTADO DA AGRICULTURA E DO A 
BASTECIMENTO, usando das atribuiçÕes que lhe são conferida; 
pel o Art.l23, inciso II, da Constituição do Estado do Amapá 
e Art. 38, inciso VI, do Regulamento da SEAC'.A, aprovado pelo 
Decreto(N) N~. 0297, de 18 de dezembro de 1991. 

GABARITO PREENCHIDO CORRETAMENTE PREENCHA CORRETAMENTE OS GABARITOS-lO 

HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DAS 
MATÉRIAS DESTINADAS AO DIÁRIO 

OFICIAL DO ESTADO 

Até as 13 horas 
(do dia anterior): 

Portarias, despachos. instruções, atas, 
resoluções, extratos de contas, editais, 

avisos, retificações e atos 
a serem publicados de Secretarias, Autarquias, 
Empresas Vinculadas, Tribunal de Contas do 
Estado, Poder Legislativo, Poder Judiciário e 

Instituições. Partidos, Associações e Empresas 
que utilizam a Seção de Publicações Diversas. 

Até as 13:30 horas 
(do dia an\e1lor): 

Leis, Decretos e Atos dos Poder· Executi·'~' 

• Rua: Cândido Mandes, n9 458 
• CEP • 68908 • 380 

* No preenchimento dos Gabari
tos-lO, há que ser obedecida a tirea 
demarcada, sendo o texto datilografado 
próximo às margens de cor azul, sem 
ultrapassá-las, com allnham~:~nto em 
ambos os lados. 

* Entre os titulos e o texto há de 
ser utilizado espaço duplo. 

• 

* Datilografar: em espaço 01 
(um). 

* A datilografia deverá ser limpa, 
~em erros, rasuras, letras rebatidas ou 
i..lorr6es. As letras deverão ser de cor 
preta bem nitldas, sem bordas borra
das, sem estarem fechadas. Nêo de
vendo ser empregados tipos manuscri
tos. 

ADQUIRA OS GABARITOS NO ~RÉDIO DA IMPRENSA OFICIAL_j 



Macapá, 21-03-94 

RESOLVE: 

Exonerar l·IARIA DO ESPlRI'Í-u SANl'O ~lRA !~ 
LO, do Cargo Interno de Chef e da Seção de ·comunicação So -
~ial- GABI/SEAGA, a partir da presente data. 

1 

~se ciência, cumpra.-ae e publique-se . 

1-!acapá,...AP, 23 de Fever eiro de 1994. 

PEDRO RONJLDO DIAS lo!ALCHER. 
~secretário de A ~icul tla'a,= 

~abal6o e Cidàd8IJÍ4 

Portaria (P) n2 001/94 - CS 
O Presidente d~ Comissão de Si.ndicâr.

c:ia designacb pela Portaria (P) nQ 015/94 - SETAACI de 02 de 

Fevereiro de 1.994, d3 sra secretária de Estacb do Trabalho 
e Cidadania • 

R E S O LVE: 
·I 

Art . 12 - Oesigmr a Servicbrà ENEIDA 
r.AVI'LCANTE DE MaO , Agente Acininistrotivo , Classe C, Padreo 
III, cb exti nto TerritÓrio Federal cb llmapá , l ot ada na Secf! 
ta ria ele Est acb da Trabalho e Cidadania , paro desempenhar as 
funçÕes de Secretária da referida Comissão . 

Art . 2 2 - Revag3Ill-se as disposiçÕes ' 
em contrário. 

(l)MISS"í.o DE SINDIC.~~C:li\ em Macup3- .-;p , 

ffiUIN?L(l) CI\.'Wl'l .. HO 005 &\Nm S 
Pre~dente da C.S 

Obras e Serviços 
.Públicos 

ccm:SSÃO DE LICITA;;ÃD DE OBRAS E SERVI;;üS 

EDITAL DE '1U'1AJ2A DE PRE:X:S N2S 007 I 008/ 94-CLOS/ SOOP 

A V I S O 
= = = = = 

A Secretari a de E~tado qe Obrâê e 
Serviços PÚblicos, atravé~ de sua Comissao de Licitaçao . de 
Obras e Serviços , tom a publico par~ conhecirrent o dos 1n~ 
ressados , que fará realizar LICITAtAO, na mod~lidad~ de ~ 
DA DE PRE)OS, objetivando a execuçao dos serv1ços, conforme 
abaixo : 

I - ·a1 'miADA DE PRE7JS Nº 007/~LOS/SOOP:- R~stauraçao Parc1 
do Predio da Fortaleza Sao Jose de Macapa, no dia 06 de 
abril de 1994, às 09 :00 (nove) horas. 

TllW>A DE PRE;;os N2 008/94-CLOSíSOSP: - Drenage , e pavirren~~ 
ção da baixada do Aàonias, no dia (J7 de abril de }\l94, as 
09:00 (no•Je ) hor-as. 

Poderão participar das rresmas, as 
empresas naci onais que satisfaçam os requis i tos estabelec~ 
dos nos Editais . 

Os documentos relac ionados à referidé 
TCNADA DE PRE7JS, que i~lt.!em as condiçÕes que a re&1:11~!_ 
t am , estarão a disposiçao dos i nteressados , para aqu1s1çao .e 
eventuais consultas , na Av . Fab, n2 1276, ba1rro Cent ral . 

A aqui s ição dos Editais será medi~ 
te o recolhimento à Tesouraria da Secre taria de Es t ado d< 
Fazenda/GF.A, a Importância de Cr. .ooo·,oo (DOIS ~llL CRUZEJ 
ROS RE!IIS) • 

O recebirrento das propostas dar-se-c 
na sal a de reun"iÕes da Secretaria de ~stado de Obras e .. Se rv2 
,ços PÚbUcos , no endereço supracitado perante~ ~omisS<!-O _de 
Li c itação àe Obras e Serviços, nas datas e horar1os acliiiG· 
estabelecidos. 

f•lacapá- Ap, 16 de março de 1994 

Eng2 . ED~ PENA 
- Presi dente da CLOS/SOSP = 

emiSSÃO DE: LICITA;;Ão DE OBRAS E SERvr;;üS· 

EDITAL DE TCl.fADA DE PRE;;Q§ N~S 005__,. 005_L~LOSL~ 
::.::;:===-=::::.=====~===:: - - - -- -

A V I S O = = :::: :::: = 

A Secretaria de Estado de Obras e 
Servi ços PÚblicos, a t r avé l? de sua Comissão de Licitação .de 
Obras e Serviços , tom a publico par~ com ec irrent os dos in~ 
ressados , que fara realizar LICITA:&O, na' modalidade de ~ 
DA DE PRE:;:os, objetivando a execuçao dos serviÇos , conforme 
abaixo: 

'lU!ADÁ DE P&':;;üS N2 005/94-CJ.iY3/SOSP: - Uroa'1i zação e . 
gem da baixada do Kiar, no dia 04 de abril ele 1994, as 
(nove) horas. 

drena 
09:00 

~A DE PRE;;os N~ CXY:./94-C!.J:f;';/SOSP: - Confecção e assenta 
rrento de rre io fio e linha d ' água na baixada qo Adonias , no 
iia 05 de abr il àe 1994 , às 00:00 (neve) horas . 

Poderão part i cipar das rresrn3S, as 
e~resas nacionais que satisfaçam os requisitos estarelec_!, 
dos nos Editais . 

DIÁRIO OFICIAL 

A aquisição dos Editais será mediar•' 
te o recolh imento à Tesouraria da Secretaria de Es t ado da 

1 Fazenda/GEA, a importância de CR$2.'00),00 (DOIS MIL cmnEI 
1m REAIS). 

. I 
o recebimento das propostas dar-se-a· 

na sala de reuniÕes da Secretaria de Est ado de Obras e Sej 
viços PÚblicos, no endereço supracitado perante a _ Comiss:j 
de Licitação de Obras e Serviços , nas datas e horarios ac~ 
ma estabelecidos. · · 

~1acapá-Ap, 16 de março de 1994 

Eng2 . ED~ PENA 
= Presidente da CLOS/ SOSP = 

fTR1BUNAL DE CONTAS DO ESTAJ)~Q 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N" 030-93-CAPIT AL 

AGRAVANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ 
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SOUSA DA SILVA 
AGRAVADO: ESTADODOAMAPÁ 
ADVOGADO : PAULO DE T ARSO DL<\S KLAUTAU E OUTROS 

VISTOS, ETC .. 

Trata-se de Agravo de lnstnunento 
interposto pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ 
contrn decisão desta Presidência que negou seguimento ao Recurso 
Extreordinário em Mandado de Segurança originário e concessivo. 

Ao contrário do que afirma o Agravante, 
este Presidente não denegou (sic fls. 02) ou indeferiu (sic. fls. 08) o Recurso 
Exlrnordinário interposto. Tal competência pertence ao Supremo Tribunal 
Federal ex vi do art. 102, inciso 111 da Constituição Federal 

Esta Presidóincia, sim, negou seguimento ao 
Recurso Extreordinário, aplicando o disposto no art. 326 do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal, verbis "Compete B<l Presidente do 
Tribunal de origem, com o agravo do despacho denegatório para o · 
Supremo Tribunal F~dual, o exame de admbslbllldade do Recurso 
Ex1raordlná1io Interposto nos termos dos Incisos I a X do artigo anterior H, 

arts. 26 e seguintes da lei 8.308, de 28 de maio de 1990 e na orientação 
doutrinária, certo de que: 

"Tanto o recurso extrurdinário, como o 
especial, ápresentam um. aspecto 
procedimental comum; em antbos se dá a 
dsllo entre juizo de admissibUJdade e 
j ufzo tú mbftc, de forma parttcuúu,. 
desmembrada 011 dlstrlbulda e11tre o 
Tribunal a quo e ad quem ... E agora, diz 
o art. 26 da Ld n. &038, de 2&5.90 que os 
recursos extraordinário e especial serllo 
Interpostos "p erDJJte o Preside11te db 
TribUJJal recorridb", conJendb: "I -
expoliçllo db fato e do direito; li " a 
dnnonstr~l/Q db cabimento db recurso 
Interposto; III • fiS rcu.6es db pedidb de 
reforma da dedsllo recorrida". Ao depois, 

1 
intimado o recorridb para contra..,.cu.6es ! 
em qulm.e difiS (art. 27) e decorrido esse 
pr111.o, os auJos silo "co11clusos para , 
admlssllo ou 11/lo do recurso, 110 prcu.o tú 
cinco dias" (§ J•db art. 27). (RODOLFO . 
DE CAMARGO MANCUSO, In Recurso 
Extrurdinário e Recurso Especial, J' ed, 
Editora Revista dbs Tribunais, Silo Paulo, 
1993, pdg. 92) ". 

O Agravante interpôs o presente recurso ao 
Supremo TribWJal Federal, alegando, em síntese: ilegitimidade ativa "ad 
·causam' vez que a regra do art. 3° da Resolução Nom1ativa n• 020/93, não seria 
contrária ao Estado, não lhe atingindo em direito liquido e certo, e não 
limitando o exerclcio de seus poderes; a inexistência de direiio liquido e certo; 
que estaria agindo em proteção do patrimônio do estado, com a exigência da 
participação de um funcionário do Tribunal de Contas nas aberturas de 
licitações; que não haveria interferência ou invasão no poder, vez que o 
recorrente não é um dos poderes instituidos no Estado do Amapá; que o 
acórdão guerreado contrnria os art. 70 a 75 da Constituição Federal, e, ao atacar 
o Despacho, sustenta que o v. acórdão comb~tido está em desarmonia com os 
dispositivos constitucionais, impedindo ao Tribunal de Contas do E•tldo do 
Amapá cumprir suas atribuições constitucionais; que "o acórdão do Tribunal 
de Justiça do Estado do Amapá não está em desacordo com a regra do inciso 
LXIX do art. s• da Conrtltulçiio Federal, pois não levou em consideração os 
pressupostos, os requisitos al previstos p'ara a impelração do Mandado ~e 
Segurança n• 034/93 pelo ora agravado (EIIIad9 do Amapá)" (sic. fls. 07); que 
' ... o Desembargador Prealdtote do Tribunal d• Jurtlço do Estado do 
Amapá não quis reconhecer que o acórdão recorrido está contrário a 
dispOsitivos da Constituição Federal"; e que o despacho denegatório de 
seguimento ao exlrnordinário "não mntém fundamento j l!IÍdla> que 
jus11flque o lndelerlmento do Recurso Extraordinário lnt•rposto.. Apenas 
m mcrinda a alguns aspectos que nada têm rom o fundamento da 
petição recursal". 

Não assiste rezão ao Agravante. 

Mais urna vez o Agravante reproduz a 
petição do Recurso Ordinário, como jà havia feito com o Recurso 
Extrnordinário, modificando somente o pedido. Agindo desta forma não ataca 
os motivos do indeferimento do seguimento do Recurso Extraordinário, pois 
cinge-5e a afirmar que "o" deapac:bo agrawd.J não coaúm fundamtUto 
jurfdlm que juatlftnue o l.cdeíerlmmto do Rc:cuno Extraocdlnárlo 
lo~ Apmao r~ rd'crêuda a alguns zsptttoo I!UC D3da têm rom o 
fwullmu••U. t!Q petição rec:ursaiH. Este o enlcndimento dominante no Egrégio 
Sgpeior Trllil!p2! de Ju.rtlça: 

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE 
INSTRUMENtO OU REGIMENTAL 
QUE NÃO ATACA A DECISÃO 
RECORRIDA. IMPROI!lMENTO. 
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ÂlfTavO regl;nmJJzl dnprwldb, por 
unanlmldade. (Ag. Reg. em Ag. de 
lnstnuntnto n• I 8.515-0-SP, Rg. n• 
92.0000912-J, RduWr Mlnhtro 
DEMÓCRITO REINALDO, In RSTJ, voL 
36, ano 4, pdg. 53) 

AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA 
DE PREQUES170NAMENTO. 
DISSENSO PRETORIANO NÃO 
COMPROVADO. REEXAME DE 
PROVA. DESCABIMENTO. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO REITERA17VO 
DAS RAZÕES DO RECURSO 
ESPECIAL. 

... O lllfTaYO tú lmtrurnenJo contra 
despacho obstativo de andamento de 
recurso especial deve iiiSUI'gir-se para 
dnnoMtrar o desacerto do trancamento e 
nllo da dedsllo impúgnada llli'avés db 
apelb nobre. (Ag. Reg. em Ag. 
Instrumento n• 12.8224-RJ, Relator 
Ministro CÉSAR ROCHA, in RSTJ, voL 
-10, ano -1, pág. JJ) 

Ademais, o Agravante interpôs inicialmente 
Recurso Ordinário contra o Acórdão concessivo de Mandado de Segurança 
originário, quando na realidade seria cablvel Recurso Extreordinário, 

1 incorrendo, desta fonna, em erro grosseiro; certo que "o principio da 
jungibllitúule restringe-se OQ llmbito dbs recursos ordinários, pois o 
extraqrdJnário, com os seus presmpostos e princlplos rigidamente 
estabekddbs na CF e no RJSTF, nllo se compaMceriam de aplic~llo 
ampla da jimgibfUdade, conjigurandb a sua troco, sempre, eJ!O grosseiro." · 
(ARRUDA ALVIM, Comentário a Acórdão, in RT n• I, 1976, pág. 194), 
mesmo porque, logo em seguida interpôs Recurso Extraordinário, duas peças 
de idêntico teor, diferenciando-lhe somente o nommjuris, o TribWlal ad quem 
e o permissivo constitucional, não sendo, por esL~ razão, merecedores de 
seguimento. 

Deve-se observar, ainda, que são recursos 
inconciliáveis e incabíveis para impugnação da mesma quaestio juris, vez que 
o recurso ordinário pertence à jurisdição comum e se presta ao reexame de 
decisões denegatórias de Mandado de Segurança, sendo a sucumbência 
sufiente para conferir interesse processual ao Recorrente. "li;m se tratando dos 
Recursos excopdonals, o s6 fato da sucumbêocta não confere loteresu 
para recorrer, já que nessas Impugnações o aspecto primordial é o controle 
do ius itJ thesi, não valendo ao recorrente a alegação de mero prejuízo ou 

111Jostlça do jUJg;~do ncorrldo, como •e dá nos recursos do tipo ordinário." 
(RODOLFO CAMARGO MANCUSO, ob. cit, pág. 109). Desta forma, estes 
recursos se excluem, vez que o excepcional tem requisitos próprios c 
totalmente diversos dilquele, sendo cabível somente conlrn decisão defin!tiva 
irrecorrlvel pela via ordinária, da! que, se fosse cabível o recurso ordinário, não 
seria cabível exlrnordinário, e vice·versa. o que por si só já impediria o 
seguimento de ambos. 

. Adernais, o ora Agravante utiliza-se de texto 
da Constituição Estadual para embasar o apelo exlrnordinário, o qué é vedado 
pela Súmula 280 do Supremo Tnl>Wlal Federal, pois o Recurso Exlrnordinário 
não é meio idôneo pam lrnlar de direito local, bein como não se presta ao 
exame de matéria infiaconstitucional. 

Há, ainda, os vetos das Súmula n• Z84 e 
287 do Pretório Excelso, que· impossibilitam o seguimento de apelo 
extrnordinâ.rio quando não há demonstrnção precisa da contnuiedade existente 
entre decisão guerreada e a Constituição, como i11 casu sub examltJe. 

Finalmente, o Recurso Extraordinário não 
tem condições· de admissibilidade, pois o v. Acórdão guerreado não conlnlria a 
Carta Magna, muito pelo contrário, a obedece criteriosamente, urna vez tjuc 
não impede a atuação do TribWlal de Contas do Estado na fiscalização do 
Estado do Amapá em abertura de licitações, o que não admite é a 
obrigatoriedade de um funcionário para este ato, o que configuraria em urna 
interferência indevida. O Tribunal de Contas do Estado pode enviar um 
funcionâ.rio para acompanhar qualquer processo licitatório, urna vez que são 
públicos todos os seus atos, só nãó pode é detenninar que só se realize a 
abertura de licitações com a presença de um funcionário seu. 

Assim, o Despacho agravado se confirma 
por seus jurídicos e legais fundamentos, razão pela qual não há o que 
reconsiderar. 

Ex positis, determino a remessa do P.resente 
instnunento ao Egrégio Supremo Tribunal Federdl, com nossas homenagens. 

P. intimem-se. 

Ata nº 55-Sessão Ordinária do dia 09 de março de ' 1994 . 
Pres i dente em ExercÍcio - Luiz Fernando Pi nt o Garcia . 
Secretário - Nilson Marques Perei ra . 

Às nove horas e t rinta mi nutos , no Plenário Anni 
bal Barcellos, presen tes os C~nselheiros . J,.ui z Fernando Pi~ 
to Garci a (Presidente da Sessao) , Jose Ver issimo Tavares e 
o 'conselheirÓ Substituto J ail Alencar Russo , a representan 
t e do r·~inistério Pl:bl i co , Dr ! l~aria do Socorro lülhcmem l•lon 
t eiro . Foram apreciados 9s Sei;(Uintes processos : CONVÊNIOS : 
Re lator: Conselheiro Jose Verissimo Tavares . Processos: N~ 
02144/ 92-TCE. Assur.to : eonvênio n2 029/92-SEPL/~~ . N2 02146/ 
92-TCE. Asst.nto : Ccnvênio n2 032/92-SEPLAN . . Jll2 oo.:m/ 93-TCE 
Assunto : Convênio n2 002/93-SEPLAN . O Conselheiro Relator 
passou a discorrer sobre os refer i dos processos , dando ao 
final o seu voto Q,Je e transcr ito nesta Ata . "Cons1derando 
que o~ citados Convênids encontrarn~se regularmen~e formal! 
zados na l egalidade 1 e , ei!l concordanci a ao Relator~ o da IGCE 
e Parecer do Í'linister i o Publico, VOTO pel a ccncessao do H~ 
gist ro nos t e rmos do .Art . 182 , I Regimento Interno desta 
Corte de Contas" . Terminada a pauta dos processos do Cons~ 
l heiro José Ver i ssi:no , passou-se aos processos em que o Co!:!. 

Se o alfTavo rtgu;ICII!IiJ nllo bu.rca selhei ro Luiz Fernando Pinto Garcia a tuou comoAHelator . CON I 
injlrnuv OI jlmllar.ftJúOI t!a túdlfJIJ · VÊNIO: Processo N9 02253/ 93-'l'CE. Assunto : Convenio n2 O Til 

. Jtoltllhad/J, ~-se u nediJm' 93-SEPLAN . Com a palavra , o Conselheiro Substitutç , fez um 
aleguç61!3 sobre o mQ'/Ju.'lf cmuae, ~ rápido relato sobre o Processo , e o voto , o qual e transcr~ 

1 
ur lmprov'..W, pori[IUIIIIo dUo.r to nesta. Ata . "Em acordo com o exposto _pel a Jnspetori a de 
./lln4hfmmto11 panti111 u abl'igo 1!4 Controle Externo e o Parecer do Ni ni ster i o Publico. VCY!'O no 

Os documentos relacionados à referida pl eiteado , de acordo com o Art . 182 , I do Regimentointemd' . 
'l'(íi(Aflll. DE P_RE"..OO, que i.J;;Cluem as. co:1dições que a re&':l1~!! Opvov1Mu..to doag70V() Yegúr'!6'.toleldg~ CONSULTA: Processo: N~ 02590/93-TCE. Assunto: Consul~a s~ 

J11'WurfJIJ. sentido de que ·sej a concedido por esta Casa , o regi stre J 
- 'f- - · te ~"" para aquis 1çao P qatt, TIIIIJUlf~ ' 4 1.-::irfltrr "DI t 
tan:, esta::-?..o a di sposiçao dos m ress=.ovs , · · p re .Pagamento ao Vereador Paulo Chagas . Passando en ao para. ewntuais consultas , na Av. Fab, n!l 1276, bairro Centra l. Tl1fl!Julkpl114o:ü rifonr-.atlt!.ekds0o", ~ 

--~--~--------~--------------~--------



Macapá, 21-03-94 

o Conselheiro Relator, dando 2 ~ transe ri t o: "D.!. 
111te do expol?to, e em concordancia can os ~eres da Con 
sultoria JurÍ.dica, da Auditoria e do Procurador Geral de 
Justiça. varo ·pelo não conhecimento da Consulta, por tra 
ta.r--se de. fato consunado, não enquadrando-se can o que de 
termina o Art. 193 do Regimento Interno desta Corte de Con 
tas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encer 
rou a Sessão, às dez horas , e eu, Nilson Marques Pereira -;
Secretário Geral lavrei a preser.te Ata que apÓs lida e acha 
da de acordo, vai assi nada por mim e pel o Colegi ado.x.x.x.: 

Macapá (AP ) , 09 de março de 1994.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

CFm'IFI<X> 5m ES'IE EX'l'RAÍ1X> DA ATA DA 551 SESSÃO ORDINÁRIA, 
lAVRADA Dt LIVOO PB'Piuo DE ATJ.S DAS SESSÕFS 00 'I'R.IIUW.. 
~ <XIfl'AS 00' mrAOO 00 N4APÁ. MN:.APÁ, 09 DE MARÇO DE 1994. 

~ MAJl(1JES PEREIRA 
· Secretário Geral TCE 

-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA 1! VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 17 DE MARÇO D/E 1994 

Juiz Fede r a l MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Dir . Sec retaria: Maria dos Anjos Tavares da Silva 

Ação Ordiná r ia : 
Autor 

Advogados 

Réu 

Exec . Fi scal 
Exeqüente 

Procuradores 

Executado 

94 .0000065-0 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
FEDERAIS CIVIS DO ESTADO DO AMAPÁ
SINDSEP 
AP016- AntÔnio Cab r a l de Castro e 
AP183- José Caxias Lobato 
FUNDAÇÃO I NSTITUTQ BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATISTICA -IBGE 
"Mani f es t e-se o Autor sobre a c e r 
ti dão de fl .41 , verso . I . Mcp , 17~ 
03 . 94 . MARCUS VINICIUS REIS BAS 
TOS- J uiz Federal Substitu to ." 

93.0000577- 4 
INSTITUTO BRASILEI RO DO MEIO AMBI 
ENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENÕ 
VÁVEIS - IBAMA -
J osé de Arimathéa Vernet Cavalcan 
te e Maria Benigna O. do N. Jucá-
JOSÉ GEMAQUE RUI SECO 
"Nomeio depositá r ia do bem penho
rado a fl . 19 a Srª RAIMUNDA DE 
OLIVEIRA SUCUPIRA, depositária' pÚ 
blica . I ntime- se o Executado dã 
penhor a . Mcp , 17 . 03 . 94 . MARCUS Vl 
NICIUS REIS BASTOS- Juiz Federal 
Su~stituto . " 

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO 

Exec. Diversa 
ExeqüenLe 
Advogado 
Executado 
Advogad? 

Aos qui nze dias do mês de março de 
1994 , às 8 :1 0 hor as , eu Ofic!alde 
Jus t ~ça Avaliador a da 11 S~çao J~ 
diciaria do Estado do Amapa , em 
cumprimento ao R. Mandado de f l s . 
18 , extraido dos autos da ação de 
Execução Fiscal n9 93.9000577- 4 
que o IBAMA contra JOSE GE~1AQUE 
RUI SECO , procedi a penhora do bem 
a seguir especificado: Uma linha 
telefÔnica n~ 222-1087 o qual foi 
aval iado em CR$ 679 . 996,00 (Seis
centos e setenta e nove mil , nove 
centos e noventa e s eis c ruzeiros 
reais). Feita a eenhora deixei o 
bem penhorado em maos da Sri RAIMUN 
DA DE OLIVEIRA SUCUPIRA a qual nã 
qualidade de fiel depositária des 
te Juizo , comprometeu- se a não a= 
bri r mãos do bem penhor •. do sob as 
penas da lei. Do que , para cons
tar , lavr ei o presente auto que 
vai devidamente assinado por mim 
TEREZI NHA DE JESUS B. LE!TE-Ofi c! 
a l de Justiça avaliadora e pela de 
pos i tária . 

93.0000542- 1 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
AP307A- Luiz Carlos Lugues 
LUIZ FELI PE DE CASTRO SILVA 
AP192- Ruben Beme rguy 
"J . Oficie- se à Delegada da Recei 
ta Federal no Amapá, requisitandÕ 
informação sobre se o Exesutado ~ 
presentou ou nao Declaraçao par a 
fins de apuração do Imposto de 
Renda nos exercicios de 1988 e 
1989, em face da noticia ge fl . 
47 , a qual i nstruíra o oficio . I . 
Mcp, 17 .03 . 94. MARCUS VI NICIUS R~ 
IS BASTOS- Juiz Federal Substitu
to. " 

AUTOS COM DESPACHOS IDÊNTICOS 

Ação Ordinária 
Autor 

Advogados 

Réu 

-· . 

94.0000060- 0 • 
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 
FEDERAIS CIVIS DO ESTADO DO AMAPÁ
SINDSEP 
AP016- AntÔnio Cabral de Castr o e 
AP183- José Caxias Lobato 
UNIÃO FEDERAL 

Açao Ordina ria: 94.0000061- 8 , 
Autor SINDI CATO DOS SERVI DORES PlffiLICOS 

FEDERAIS CIVIS DO ESTADO r J AJIAPÁ-

Aavogados 

Réu 

Açã o Ordinária: 
Au t or 

Advogados 

Réu 

Ação Ordinária: 
Autor 

Advogados 

Réu 

Ação Ordinária: 
Autor 

Advogados 

Réu 

DIÁRIO OFICIAL 

:>.l.NUSEP 
AP016- AntÔnio ' Cabral de Castro e 
AP183- José Caxias Lobato 
UNIÃO FEDERAL 

94.0000062-6 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
FEDERAIS CIVIS DO ESTADO DO AMAPÁ
SINDSEP 
AP016- AntÔnio Cabr al de Cast ro e 
AP1B3- José Caxias Lobato 
UNIÃO FEDERAL 

94.0000068-5 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
FEDERAIS CIVIS DO ESTADO DO AMAPÁ
SINDSEP 
AP016- An tÔnio Cabral de Castr o e 
AP183- José Caxias Lobato 
UNIÃO FEDERAL 

94.0000070-7 
SINDICATO DOS SERVI DORES PÚBLICOS 
FEDERAIS CIVIS DO ESTADO DO AMAPÁ
SI NDSEP 
AP016- AntÔnio Cabral de Castro e 
AP183- José Caxias Lobato 
UNIÃO FEDERAL 

Ação Or dinár ia : 94.0000069-3 
Autor SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

FEDERAIS CIVIS DO ESTADO DO AMAPÁ· 
SINDSEP 

~.dvo!!:ados : AP0!_6- An tÔnio Cabral de Castro e 

Réus 

Ação Or dinária : 
Autor 

Advogado 

Réu 

Ação Ordinária : 
Autor 

Advogados 

Réu 

AP183- José Caxias Lobato 
INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ-TER
RAP e UNIÃO FEDERAL 

94.0000072-3 • 
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 
FEDERAIS CIVIS DO ESTADO DO AMAPÁ
SINDSEP 
AP016- AntÔnio Cabral de Castro e 
AP183- José Caxias Lobato 
UNIÃO FEDERAL 

94.0000073-1 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
FEDERAIS CIVIS DO ESTADO DO AMAPÁ
SINDSEP 
AP016- AntÔnio Cabral de Castro e 
AP183- José Caxias Lobato 
UNIÃO FEDERAL 
"J . Admito a emenda. Citem-se os 
Réus , devendo a União Federal o 
ser na pessoa de seu ProcuradorR~ 
gional . Expeça-se carta precato
ria di r igida à Seção Judiciáriado 
Dist r ito Federal . I . Mcp, 17 .03 . 
94 . MARCUS VINICIUS RE I S BASTOS -
Ju i z Federal Substi t uLo ." 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Con tém o presente expediente 11 
f eitos cíveis para conhecimento de despachos . 

1994 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

PORTARIA NQ 055f94-GAB/fRESIO~NCIA 

o Presidente do Tribunal de .Justiça 
do Estado do Amapa, no uso das atr· ib11ições 
que lhe conferE'! o ar ti~o :u,. inci s o VI I do 
Regimento Interno. 

R E S à L V E : 

DESIGNAR a M~a . Jui za de Direito 
Substituta, Ora . MARCIA ' ALVES MARTINS 
L88D, para a uxiliar na Vara única da Comarca 
de Mazagio, a partir do dia 17 de março de 
1.?94 . 

Macapá, J 1 ck 10o1 1 ço de l. 994. 

= ~(~ ~ 
Oes. HD~L~;MARAL DE MELLO CASTRO 

Pru 1dente do lJAr 

CORRf iEOORIA- GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA NQ 039/ 94- GAB. 

O DesE·rnbarga<ior MARIO GURTYEV DE QUEIROZ , 
vic e Presidente/Corregedor Ger al da J ustiça, no 
w'o <ias ntribuições l egai·~ q1w lhe <,ão conferidas 
pe l o Art. 30, inc i,;o IV, do Reg i mento I nterno do 
TI ibunal de Just i ça do Estado do Amapá. 

R E S O L V E: 

Art. 1!2 - Elabor·ar escala mensa l de pl antão , 
na Comarca de Macapa , dos Juizes de Dir·ei t o 
Titul a res das Varas Criminais, do J uiz de Direito 
Titular da Vara do Tribunal do Júri e Execuções 
Pena is e dos Juízes de Di r·eito Auxiliares de 351 
Entrincia e , na .ca.arc a de Santana , dos Juízes 
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de Oire1to Titul~res das Varas Criminais; e doa 
Juízes de Direito Subs titutos, que deverão 
conhecer nos dias em que não houver expediente 
forense e diariamente, após o encerràmento des te, 
das comunic ações de pr isões em flagrante , das 
ímpetrações'de Habeas-Corpus , das repr es entações , 
requerimentos de pri são preve ntiva ou provis ória, 
dos ple i t os de incomunicabilidade ou de busca 
domi ciliar, i nfância e juventude,e out ros f eitos 
previs t os e m lei. 

Art. 2!2 Determinar que durante os 
pla ntões, os Juízes permaneçam nas respect ivas 
Comarcas e afi xem em lugar vi sível do Fór um , os 
endereços e telefones onde possam ser 
e ncontrados, deles dando conhec ime nto pr évi o e 
por escr i to ã autor idade polici a l . · 

Art. 3!2 Estabelecer que, nas demais 
Coma r·cas, conhccer<.ío do pedi dos, representações 
e comuni cações enumeradas no art . 1!2, os Juízes 
de Direito Ti tulnre,, 011 en1 exer cício pleno ou, 
nos impedi mentos legai5 ou ocasionais destes , 
seus Substitutos legais, nssim definidos no art. 
12, §§ 2Q e ,Q, da Rcso 1 ução nQ 002/91 
(Aditamento do Regimento Interno). 

Art. 4!2 Di~.por que as r.omunicações, 
representaçoes e 0~ pedidos previstos no art. 1!2 , 
recebidos durante os plantões, as primeiras 
despachadas e os til ti mos acompanhados de copias 
das decisões e dos mandados , s<>jam entregues aos 
setore·; de distribuic,;ão dns respectivas Gomar cas, 
ate as 09:00 horas do dia útil subseqüente ao do 
recebimento. 

Art. SQ - Qoll~ R comunicações de prisões em 
fl agranle, nos dias <>m que não houver expedient(> 
forense ou apo~ a encer ramento deste, sejam 
e nt regues cxclusiva«1<>nte ao Juiz plantonista da 
Comar-ca. 

Art. 6!2 - Or dcna1 a rcn1e:>sa de copias desta 
Por tar 1a a toao~ u JUlleS, a Ordem dos Advogados 
do Gra>il Secc..ioooi.tl do (.omapa. a Procuradoria
Ger-dl dP .lustiçd. a l'r ocur adoria-Gcral do =es tado, 
a Dufpnsnrii:l Pub liC'•• <:1 Colle~wdoria-Geral de 
Pollct .'l Civil,,, Dir tori<~ da PolLcia Fcder·al e 
ao ':le<.rel<•r io J;, . Ju~.tlcyll e <legura,ça Pública. 

a) COHARCA OE HACAPA 

HES DE ABRI L DE 1994 

a.l) Per todo de oi a 04 
Jutz JDAO GUILHERHE LAGES HEHDES 

a . 2) Pertodo de 05 a 11 
Juíza ALA1DE HARJA DE PAULA LOBO 

a.3) Período de 12 a 18 
Jui< J OAO BRATTI 

a.4) Per1odo d~ 1° a 25 
Juiz EDUARDO FREIRE COHTRERAS 

a.S) Per todo de 26 a .10 
Ju1za SUELI PERE IRA PIHI 

b) COHARCA OE SAHTAHA 

HES DE ABRIL DE 1994 

b.1) Per1odo de Ol a ~4 
Ju1za HARCIA ALVES HARTIHS LÕBD 

b. 2) Per íodo de 05 a 11 
Juiz AHTÕHIO ERNESTO AHORAS COLLARES 

b. 3) Per 1odo de 1. a 18 
Juiz CESAR AYGUSTO SCAPIH 

b.4) Período de 19 a 25 
Juiza ELEUSA DA SJI.VA HUHIZ 

b.S ) Pe r íodo de 26 a 30 . 
Juiza HARCIA ALVES HART IHS LÕ80 

Arquivem-se cópia~ em pastas proprias. 

Publique-se. De -se c:i••ncia e cumpra-se. 

Macapa, 17 de março de 1.994 . 

PORTARIA N°. 019/94-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO 
AMARAL DE MELLO CASTRO, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso das atroburções que lhe 
confe rem os artigos 14, rncrso XXII, do Decreto (N) n' 069, de 15 05 91 e 
26, 1ncrso XX, do Regrmento Interno e tendo em VIsta o contido 
no PA n' 3115/93-DG, 

Resolve: 

Conceder férras regulamentares a 
~1\'únl:.~ána Maricilda Nazaré David Sirotheau, Tecnoco 
";·,· ,.mo do Quadro de Pessoal Permanente do Tribunal de Jusbça do 
=~t:'la-> ~:l Amapá, lotada na 1' Vara de Familra, Órfãos e Sucessões da 
f.:;,, •.c a de Macapá, a serem gozadas no periodo de 02 a 31 de JUlho 
de 1 S' ~, l'i!latiVas ao exerclc10 de 199311994 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA~ EST~OO DO AMAPÁ, em 17 de março de 1994 



Macapá, 21-03-94 

PORTARIA N°. 074/94-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDC 
AMARAL DE MELLO CASTRO, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuiçÕes que lhe 
conferem os artigos 14, inciso XXII, do Decreto (N) n•. 069, de 15.05.91 e 
26, inciso XX, do Regimento Interno e tendo em vista o contido no PA n' 
0443/94-DG 

Resolve: 

Conceder, com fundamento no artigo 228, § 
1", da Lei Estadual n'. 066, de 03.05.93, 'licença-maternidade a 
serventuária Andréa dos Passos Lima, Taquígrafa, do Quadro d~ 
Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, lotada nci 
Departamento Judiciário desta Egrégia Corte, no período de 1' de março 
a 28 de junho de 1994. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE ·DA DIRETORIA -GERAL DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 16 de março de 1994. 

~ --= 6oz&t7~ ( 
Des:HO~o MARAL DE MELLO CAS~ 

Presidente 

PORTARIA N°. 076/94-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO 
AMARAL DE MELLO CASTRO, Presidente do Tribun al de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe 
conferem os artigos 14, inciso IX, do Decreto (N) n•. 069, de 15.05.91 e 
26, inciso VIII, do· Regimento Interno e tendo em v1sta o contido no PA n•. 
0517/94-DG, . 

Reso l ve: 

Exonerar, a pedido, o serventuário Lu iz 
Carlos Kopes Brandão, do Cargo Efetivo de. Técnico Judiciário, do 
Quadro de Pessoal Permanente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá, nomeado através da Portaria n'. 047/92-GAB/PRES., publicada 
no Diário Oficial do Estado em 02.04.92, nos termos do artigo 44, da Lei 
n•. 066, de 03.05.93, a partir de 31 de março de 1994. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERA L DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO A M APÁ, em 15 de março de 1994. 

<~N~CAST~ 
· Presidente 

PORTARIA W. 080/94-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO 
AMARAl:. DE MELLO CASTRO, Preside nte do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, no uso d·as atrib~ições que lhe 
conferem os artigos 14, inciso XXII, do Decreto (N) n' 069, de 15.05.91 e 
26, inciso XX, do Regimento Interno e tendo em vista o contido no PA n•. 
0573/94-DG, 

Reso l v e: 

1- A utorizar o deslocamento do serventuário 
Pedro Lobato da Silva, Digitador, lotado na Coordenadoria de 
Informática desta Egrégia Corte, da sede de suas atribuições, até a 
Comarca de Ferreira Gomes no periodo de 14. a 18 de março de 1994, 
com a finalidade de ministrar treinamento técnico de informática ao 
Meritissimo Juiz Titular da Vara e a um serventuário da Comarca local. 

11 - Autorizar o pagamento de 4,5 (quatro· e 
meia) diárias, em favor do serventuário acima cit3do, referentes ao 
periodc supra mencionado. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 14 de março de 1994. 

-==~~~~.{{,M.4;A'.i:R~A:::::L LD/E MELLO" CASTR~ 
Presidente 

PORTARIA N°. 081/94-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO 

AMARAL DE MELL O CASTRO, Pres iden te do Tribunal d e 
Jus tiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe 
conferem os artigos 8', do Decreto n• 070 de 15.05.91 e 26, inciso XXI, 
do Regimento Interno e tendo em vista o contido no PA n•. 0500/94-DG, 

R es o lve : 

1- Exone rar , a serventuária Maria de 
Fátima Nascimento Gama. Auxiliar Judiciária, do Quadro de 
Pessoal Permanente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, da 
Função de Confiança de Operador de Terminal de Computador da 1' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Mac8pâ, nomeada 
através da Portaria n'. 01 3193-DG, de 13.04.93, a partir de 20 de fevereiro 
de 1994. · · 

11- Nomear a se~:entuária Rosilene 
Soares Santos. Auxiliar Judiciário, do Quadro de Pessoal 
Permanente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, lotada na 1' 
Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Maca pá, para exercer a 
Função de Confiança de OPERADOR DE TERMINAL DE 
COMPUTADOR, Código 200.1, Nível FC-01, a partir de 21 de fevereiro 
de 1 994, de acordo com o disposto no artigo 25, do Decreto (N) n• 070, 
de 15.05.91 . 

111- Designar a serventuária Zeneide 
Picanço da Silva, Auxiliar Judiciário, para eventualmente substituir a 
titular, conforme previsto no-artigo 48 e parágrafos da Lei n•. 066, de· 03 
de maio de 1 993. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE ________________________ , ____ 
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JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ; em 16 de março de 1994. 

Presidente 

PORTARIA N°. 084/94-DIRETORIA-GERAL 

O DESEMBARGADOR HONILDO 

AMARAL DE MELL O CASTRO, Pr esidente do Tribunal de 
J ustiça do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe 
conferem os artigos 14, inciso XXII, do Decreto (N) n'. 069, de 15.05.91 e 
26, inciso XX, do Regimento lnte'rno e tendo em vista o contido no PA n•. 
0421i94-DG, 

Reso l ve: 

1- Conceder férias regulamentares, em 
caráter excepcional, ~o serventuário N ilton Pereira Vasconcelos, 
Auxiliar Judiciário, do Quadro de Pessoal Permanente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, lotado no Departament.o de Planejamento 
e Orçamento, a serem gozadas no período de 01 a 30 de maio de 1 g94, 
relativas ao exercício de 93/94. 

11- Converter 1/3 (um terço) das referidas 
férias em abono pecuniário de acordo com o disposto no artigo 91, § 1' , 
da Lei Estadual n•. 066, de 03 de maio de 1 g93, estipulando para 
cumpri-lo, o período de 21 a 30 de maio de 1994. 

Publique-se e registre-se. 

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE 
.J USTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em 17 de março de 19_94 

DEPARTAMENTo JUDICIÁRIO 

ATA DA CENI'ÉSIMA NONAGÉSI 
MA OI TAVA SESSÃO ORDINÁRIA 
DE DISTRIBUIÇÃO 00 DEPAR'l~ 
MENl'O JUDICIARIO 00 EGRE 
GIO TRIBlJNAL DE JUSTIÇA DÕ · 
ESTADO 00 AMAPÁ 

Aos onze dias do mês de março do ano de hum. mi l no 
vecen tos e noventa e qua tro, às 12:00 horas, na sala re 
servada ao Gabinete do Desembar gador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Vice- Presidente e Corregedor-Geral de Justiça , 
no exe t:'CÍcio da Presidênc i a , rea1izou-se a dist r ibuição 
do processo abaixo rel acionado, conforme normas do Regi 
men to I nterno : 

CÂMARA ÚNICA 

01 ) - HABEAS CORPUS Nº 113/94 - CAPI TAL 
I MPETRANTE: João Gut e111b er g 1-/ei l Pessoa 
PACIENTE: Raimundo Perei r a da Si l va' 
AlJI'. COATORA: .JuÍ zo de Direito da 5ª Vara Cr i minal 

da Comarca de ~lacapá 
ÍlELA'I'OR : Exmº Sr. Des . WIZ CARLOS 

Nada mais havendo, o Exce1en tÍ ssh10: Senhor Desembar 
g<:dor encer rou a sessão. Eu ~wA.9-, (Belª ~ar li de 
Fatima Andrade) Di retora do Dep ãffiento Judi c iario , a 
f i z datilografar e a subscrevi. · · 

(a ) Desembargador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ · 
Vi ce-Presiden te· e Corregedor-Geral de .Jus t i ça, 

no exercÍcio da Presi dênc ia 

DEPARTAMENTo JUDICIÁRIO 

ATA DA CENI'ÉSJMA 1'-K)NAGÉsi 
l-lA 1'-K)NA SESSÃO ORDINÁRIA 
DE DISTRIBUIÇÃO 00 DEPAR'I'~ 
MENI'O JUDICIARIO 00 EGRE 
GIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DÕ 
ESTADO 00 PMAPÁ 

Aos quat or ze di as do mês .de março do ano de hum mil 
. novecentos e noventa e qua t ro , às 12 :00 hor as , na sal a re 

servada ao Gabi nete do Desembargador 1-IoNil.DO 1\MARAL DE MEL 
LO CASTRO , Presiden te , realizou-se a di str i by i ção do pn) 
cesso abaixo relaci onado, conforme normas do Regimen to In 
te rno : 

CÂMARA ÚNI CA 

01 ) - HABEAS CORPUS Nº 114/94 - CAPITAL 
IMPETRANTE: Lour ival Queiroz Alcântara (De f. PÚbl. ) 
PACIENTE: Rai mundo de Lima Santos 
AUT. COA1'0RA: Ju izo de ·Di reito da 2ª Var a Cr iminal 

da C~a de Macapá . 
RELATOR: Exmº Sr . Des. MÁRIO GUR'l'Th"V 

Nada · mais havendo , o E~cel Senhor 
Desembargador encer rou a sessão . Eu . l r:J~~~~ (Bel ª 
~larli de Fátima Andrade) Dir-etor a dof-Depart . n to Judi ciá · 
rio , a fiz dati l ogmfar e a subscrevi. 

=- ~&?I/~ 
Desembarg:d 11~ ~~~c~ 

Presidente 

TR I BU!llll\l PU:IJ>lO 

ill!\NIIM~10 111lE SEGURA~ÇA IN/!! C46/ 93 - CAP ITAL 

Advogados 
l~ t ~C lH' r· i dos 

L i t i $Consor•t e 

Ant;nio Perei r a de Alme ida F i l h o e 

outros 
J o s~ Cu r los Sous a S i I va e out ro 
Govern ador do Estado do Amap~ c Pro 
c~rador-Geru l de Just i ç a do Es t ado 

do Amap~ 
Proc uradora dP Ju st i ç a Ra imun da 
r a B anh~ P i canço 

C la 
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D E S P A C H O 

"V i stos , etc ... 

! 2) Ou ça - s e o Exm2 Sr . Proc ur a dor -

Geral d<~ Just i ça, pe l o prazo l ega l ; 

22) De f i ro, em ter~os, o p e d i do de 

f ls . 188, dos Re c or rentes; 

-32 ) I nde f i ro o pedido de f l s . l 86,dos 
R~correntes, posto q ue o Minist~ 
r i o P~b I i co f une i o na , n('st~~ ~ a~ 
t os, c omo p a r·t f~ C-! tamb~m como 

" custos leg i s" . 

Pu h I i quc-st• . 

I nt i mt•m-se . 

Q.ÂMAR.A ÚNICA 

RECURSO ESPECIAL 

NA APELAÇÃO CÍVEL -N º 124/93 - CAPITAL 

Re corrente 

Advogada 

Recorridos 

Advogado 

Fk BIO GUA.LBERTO fítAURÍCIO SENA 

I: rª . LUCI MEI RE SIL \'A NASCIMENTO 

EDMUNDO EVELIM COELHO e S/M MAR 
L Y CALI XTO EVELI M COELHO 

Dr . EDSON l<'RANÇ A 

· D E S P A C H O 

" VI STOS, ET8 • .. 

Aos Recorridos , pelo p razo legal . 
Publique .:se . 
Intimem- se . 

Macap á- AP , l7 de março de lS94 . 
(a) Des . HO:liLDO ftJ;tii.RAL DE MELLO CAS1'RO -
Pr esidente do Tribunal de Justiça do Esta 

do do Amapá." -

Macapá-AP, 18 de màrço de lS94 . 

Chefe 

SECÇÃO ÚNICA 

PAUTA DE JULGAMEN'r OS 

De ordem ào Ex celen tissimo Senho r 

Desemb a r gador MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ , Pr esi 

dente da Egr~gia ~ecçio Única , faço a todos os 

i nte r essados e aos q u e v irem o p r esente EDITAL 

e/ou d e l e çonhecimen to t iver~m , que no dia 24 

(Vinte e qu atro) de l~arço do an o em curso , qui!! 

ta-f eir a , às oi t 'o h oras , ciu em sessão subse 

v.u en te , n o 1º anàar da sede p r ovisÓria do TJAP 

n a Sal a de Sessões do Plen ár io , r eal i z ar-se- á 

a 13 ª Sessão Ordinár ia par a j u lgamento do se 

g u i n te p r oce ssJ e daqu e l es apresen tados e~ me

sa i n depen den temen te de p ublicação : 

~O RESCI SÓRIA Nº 001/91 - CAPITAL 

Re l ator DESEMBARGADOR LEAL DE MIRA 

Re v isor 

Autor 

Advogado 

Réu 
Ad vogado 

DESEMBARGADOR CARMO ANTÔNI O 

JOSÉ ZI MAR DOS SANTOS E OUTROS 

EVALDY MOTTA DE OLIVEI RA 

JOSÉ PINHEIRO BORGES 

MARLY CALIXTO EVALH1 COELHO 

Macapá-AP, 18 de l·larço de 1994 . 

~~~~ -
!.fARI A TER · ZA DRIGUES DE OLI VEIRA 

Chefe d e ecr t aria d a Secção Única 

JUIZ D::: DLU I 'l'C : C0!1STf.;ITD<O ?ORK 3!lAll\J1fA 

EJil'EDUJ!'Z8 DO DIA 16 D3 i -i.A.RÇO DE 1 . 994. Para ciência das 

parter:, ê.dvoQldos e devidas int~ões . 

l'ROCESSO lfO 321/91 .- EXECUçA:O - Re q_uer ente : CIAo ITAJ1 DE 
DIVEST. CiUtli TO e FllWiCW-IENTO ( adv. Sulamir ?a.J.llie ira l·1.2, J 



Macapá; 21-03-94 

nasse) o Requerido: RA.IJ.!llllDO EOOOlr OLIVEIRA. E SILV.A. e OU
mo. llE:!Il'.lCHO: ".l vista do exposto, torno sem efeito o 

despacho de na. 44 dos autos e determino que, nos termos 

do art. 674 do Vigente CÓdigo de Processo CiVil Brasilei
ro, se JXt'Oceda no rosto dos autos do JXt'Ocesso ng 945/92 1 
em curso nesta Vara, à penhora do direito real ali plei

teado pelo devedor execu.tado1 averbando-se nos autos a r_! 

ferida penhora. :Elx:peça-se o com!>9tcnte rr.andado de penhora 

ec cujo =primento deverá o mceiri.nb.o 1 depois do lavrado 
o auto respectivo, intim.:)r a Senhora Chcfa de Secretaria' 

para que n.verbc a constrição nn. cn.pa e por certidão nos 

autos, a::sio o czequentc como t(ll!lbéo o executado para 

aJXt'COentação de embarcos, querendo. Jrão a:Presenta.d.os OS 

em bar C? c pelo executado, ou sendo estes rejei ta.dos, sub

rocar-so-à o exequentc nos direitos do devedor, eo nome 
dele D.u·i..ndo cubsti ti.< to procesmcl n"- ação real co que es

te fi.:.urn. coco autor . Publiquc-'".-e. Intir.le-ze. Cumpra-se". 

P:oc..::ssc ::g 557/91 - ;ro:cuç.to - Requerente: BANCO ro EST! 

!Xl n..; s:;:o PAir...O S/A (a.d.v. Teloa :'cre::inha da Silva Costa) 
fioqucrido: A. r.::.\.1IA ii'SrliCmA-t::::; e CllJ.:'nO . lESPA::!!O: "A :i!1t 
:tistência de bcnc à penhora não é causa extintiva do p:..·o

JXt'Oces:;o de execução , mas do sua suspenção, no::: ternos 

dos arte. 7911 inciso III c 2651 § 5g do Vig-ente CÓà.ico 1 

de Processo Civil, pois const~tui direito do credor por -
se a calvo, pela instauraçêo da instância e permanência ' 

da li t i:::pendência1 da preccriç:io can;:.ial. Suspenda-se o 

procc:::::o de execução por até um (1) ~1o, ou, antec disso 
até nova iniciativa do credor exequentc. Publique-so, In
tino-co o 'JUIJpra.~e11 o • 

PJ0~~3:JC ~:o ;_. 009/93 - ~:;: ... ~~.0 :,. ~CJÇ~O - ac.;.ucrcntc 
A. :::. :::,.ut..::o ( <.!dv. José l:u.::io ::~-:;ov...:,.:). J.c~ ·crido::r~ 

~::J' - ,;:i:::P:::!:Si.JQ::; !Xl 3:lA:>IL G/1.. (.:U:v. JOA?.:.~ D1A .. :: :JS':':,) 
D:::P:Lc:-:o: UJ. :Jcrti:iquc a c::c:~ivo.::i~ oc o cobarVJ.,r.tc c.

tC:JJ.cl~"Jcntt: cspc:cificou prove.:: • .Dc~iuuc-se ililt:l p..~u .::.t:.
diêl:Ci:L de i.rlztru]ão e jul ... Junouto. ~::'til:\cm-so 11 • 

r;:: :;:;;_o ;;g 968/93 - Ir.'IE:::ZA.ÇÃO - Rcqc~rcntc: :rr:.s:x: AL

V:::S D: u:;.:,o, ( ac:. o FláVio Costa Cavalc:.mtc) • :lo Querido: ...:§_ 
':'l.:;x; :JO ,'L..:.'IJ!!J. (Assistente Jur:Lclico - 3.rooi S~moda) . ]):::::::;

?LL:~~C : '1Proccda-ne ao cálculo cL..~ cust~ , intin~o o o.~ 

l<ll!te a ~fetuar o preparo em dez (10) dias, pena de dose.::, 

çÍÍ.O (:::.rot . }19 do CPCV) o Venham, cr.: CCu-...id;;., os auto::; CO!! 

cl=os 1'~"- endereçamento ao Euréu"io ':'ribunn.l de Juz'.iça' 

do :;stado ã.o du!apáo Pu.blique- t;c o In-t:.:tc- se o Cu":'tp.:rn,- :;e" o 

?.loc..:;s:.;o ::g 988/93 - DiJSPEJO POR ?t.!pA DTI PA'1~!E:::TO - Re

quer ente: l·!Atr:lO J~ !l&~SA DA SILVA (n.d.v. ô.'valdy l.iotta) 

neq_ucrido: LJW!IDO BAIA IDi s1. ( a.d.v. J.:arcelo Cardoso :ra.s

sar). D::!SPACIIO: "À conta para cálculo dos valores do su

cmbência, nos q·ms niio se deveríí.o incluir os alu.,-.uíic ' 

eo atra.so , eis que SÓ suscet!vcis de cobrança por ação 

JXt'ÓJXt'ia, que é a do cobrança sob JXt'Ocedilllento ordinário, 
com a qual não guarda coneY..ão o proc" sso execn.;tÓrio da 

sentença condenn.tória1 mui to er.:bora. possa o montante do 

valor de sucumbência ser cobrado, nn. Via ordinária, er.: ~ 
n-..üaç:io com a cobrança dos alueueis. Dica1 em se:;uida1 o 
autor , em cinco (5) dias sobre o cE.lculo, Publique-Gep i!l 
tilllcm-se e CUDJXt'a-se". 

P:10CESSO UQ 998/93 - ;:c::~çio FmÇAM - Requerente: l:E\1 
7.~:ro~; CatlFZCçOES :::; ARJ.IluU::ciO LTDA. ( a.d.vo João Amárico li~ 
nes Diniz). Requerido: :u1CIA MA .. 1IA LU:A DE AllllllADEo D::SP!, 

CllO: "U. A. SuslJCma-so o JXt'Occs:;o pelo prazo requerido. 

Int:il:lem-ae" o 

P:lOC:::SSO llg 1022/93 - mcC"0ÇKO -Requerente: SIIlllEY RUI 

Fm:;r;:r:u, :IA'l'IAS ( adv. Aclamar de Souza. Oliveira). Requeri·· 

do: ELY CA.l1LOS A. ;;Ql!,i.TO. ro::JPAC"~O: " Já decorrido o pra

zo de cvspcnsão do procccoo deferida pelo despacho de fl= 

13 do::; autcG, intir.:e- ce pessoalmente o exequentc a dar ~ 

da.ncn-to ao feito dentro em trintn. (30) dias, penn. de ex
tin:;ão. l'l;.blique-se 1 intioe-nc, CUT.lJXt'a-sc11 • 

PTIO:::Js:;o ];Q 1057/r;3 - n;;p,\..'1Aç.~o DZ DAJ!OS - ne'luerente 
:w.:;cn:J.Il 3JJ.25 P!CS:JOA F:m.""!;'::L'Ui. (adv. ~:nkdeli Gouveia Ro

dr~.::ues). Requerido: XA.1A3IXA3A. l;A..'l.7Dl'S FER.'CillA (a.d.v. 
:.ianoo l Cardo no) • D:;$1' ll.C:lO: ''Proceda-co ao cál ~ulo da:: CU!! 

ta.n , inti!ll.:ll1C.o o apel ante a efetuar o preparo co dez 

( 10~ clin.s, poro de deserção (art. 519 do CPCV). Venham,eiL 
secuida1 os autos conclusos para cndercçnmento ao E.;rÓ,;io 
'::'ribun.::.l de J'l4stiça do Estado do At:ulpá. Publique~c . In ti_ 
me-ce. CunJXt'a-se". J 

PROG;;:SSO ;;g 1296/93 - CAlL'\ PP.::CJ..T6:1IA -Requerente: RO

lXllJS!l'S All:TI:ISTRAÇÃO E Pn0!-!0~ IRilA ( adv. Zliar.a Lopes 1 

e l·!aria !Ielena Aimoida). Requerido: lL""TnAL - m;:!TQ COll'Sr.:Rg 
Ç~ E OQl.tmCIO L'i.'DA. (adv, Ruben Bc~crGU.Y). Dlm'ACI!O: H. 
L ComJXt'DVC a executada no JXt'azo do cinco ( 5) diàS1 a JXt'O
!Xt'ieda.d.e do imÓvel nomeado ;_ penhora.. Intimo-se" . 

PllOCI:S:.iO JrO 1348/93 - FA.IZ:;Cili. - Requerente: A cnEDILAn 
ltda (a.d.v. Jocé Antonio Thoma:: i.Teto). Requerido: !.;OJm..O 

COJIST. E DIP. II1!DlJ. (adv. Joâ:o 3ca..-es de A.lJneida) . IlDSPAIJEO~ 
"H. !.o Cooo requer • À conta, para cálculo. Di&a.m, om se-, 

cuida, as partes. Intime!I-Ge". 

PROCESSO lig 1.349/93 - Rc."TTFFC.A.ÇÃO DE REGISTRO DZ NASCIMEN'
TO -Requerente : J~ LlVIW!EllTO DE l·!EI.O (adv0 Heloisa He

lena.). SE!I'I.'ENÇ!.:''Vistos 1 etc •••• ISTO POST01 ante à. pro'Vll 
do~umental trazida com a inicial e o parecer favor~l d~ 

ilustre representante do ~!inistério PÚblico, defiro o pe~ 

do e determino que sejam efetuadas aa retificações requerj/ 

das nos assentos dos registros ciVis de nascimento doe mei 

nores SU.AllNY JWiTIN.l e SAU!IT EIIERSON, lavrados, respectiv:J 
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mente, às ns. 265v, BOb o no 144.321, e ns. 265, sob l 
n 8 144o320, do livro de Registro Civil de Nascimento n 

191-.l do Cartório de· Notas e mais .lne:!.:os- Cartório Jucá, 
da Comarca. de Macapá, de modo que tenham eeue nomes J:Gti.i'í 

cados para SO.A.NNY ~!ARTIN.l SaJZA. DE J.I:!J.O e SAl-ll·!Y EllERSON 1-

SOUZA. DE !•!ELO. Estando o requerente amparado pelos benef!. 

cios da assistência judiciária sratui ta, isento-o das cu.s· 
tas JXt'Ocessuais e domais encarcos da retificação . Expeça
se o col!lpetente mandado . Publique-ce. Rebistre-i!e. Inti-' 
memooooGe"o 

P:l0c:JS30 !Tg l.J59/93 - EXZCUÇÃO ::'ISCAL -Requerente: F.Am; 

Doi. l'l1B::..rCA DO AllAl'Á (adv. Aline J:aria. :::osta Leitão). Rec@ 
rido: JU!'.ACI FREITAS ro SOUZA.. ImlPA.CHO: 11Di,:;a a exequen

te sobre o cálculo e depÓsito de flc. 06/07 dos autos. In 
time-se 11 • 

P:lOC.:::SGO Xg 1437 - 'l.R\.l:SCRIÇÃO 1lZ :C::II:STTIO DE i1A.SCIJ.::::J.C:O· 
:lequcr;..:1tc: :::DSOJ; D:: OUV::L1.l Sl:ZlitiT ( adv. ?ilooena V alcn 

te- Def. PÚblica). SZ:TE:::ÇA: 1'Viztoc1 etc ••• ':'em eustent; 

ção , o pcdi<lo1 na noma do art. 12, inciw I, alínea "::" 
da vi;:;c::..e Com:ti tui;::i.o Fcdora.tiv:;. Brasileira, conbin.::lda 
coL :;. do ar~. 32, § 201 da Lei Federal nQ 6.015, do 31 

de dezcob:.'o de 1973 o 'llwra.çõcs subce:J_uentce. Pela ro..;ra 

con:::ti tucionn.l do suzo-re:'erido :J:' dy1 o re.:;:ic"t;rn.d.o, te.!l 

do tido :;cu re..,i.stro efe tu.'!do em Concula.d.o Brasileiro no 

exterior, é brasileiro roto 1 a.ss:il:l considerado e~ Virtude 

da n<!tti.:;iç:io cU:l nacionalidade pelo J:ll'incÍpio do 11 ju:: san

.;-inin", porque descendente de J.XÚ o oãe branileiros. Co

no bra.cilo'-o nato QUO é, scq~· ~~ci~o cntá à opção pe

la llncionalidadc per::urte o jUÍ~o federal , quando a-tingida 
n .~o::-~il. ~c . Do oesoo r.:odo 1 n3:o ficn. o re.:;istro, no.Car

tÓ .. ·io de }c~i~tro CiVil, l ioi tadc ~ eficácia. tenporil. de 

'!:"'- ;.ro (i)) :JJ!Os1 JXt'eVista no § 3g do art. 32 do. Loi de J.E_ 

~i..-;':.ro:.: ?Ú"Jlicos rctrocitad.,_, pois o quanto ba.nta. à a.qui

siç:::o da nacionalido.dc1 - como adverte ::anocl Gonçalves ' 

Jc::.'I'C~;,... ::";:.J..:.:o , - 11 Ó o rcC:..ctro 0:.1 rcp::!.l"i.içD:o bra.sileixa 

:::cdi:uL 1:0 ~::; cfltr(JJ'lu--ciro co 'll.lC teci:::. ocorádo o na:::ci_ 

noJ:to" (i:!! comer:tá.rics à Consti tui;::io :nraoiloira de 19331 

vol. l 1 p(:.,:,-::.;. 115/llG, :::d . S:!ra.i.va). Por ccoa.s razões, ju;[ 

co pro~edcntc o peu.ido 1 t:l.c'..crnin.:lndo Cluc , nn. confor::lidado 

cou o :prc0ci to do aro;. 321 § ;:>o, da Loi de Re.:.,-:i.ctros PÚ
blicoc a.ci~n. cit.;.C.a1 ::;c procctW. ao rc.:;:istro , no livro "Z" 
do :a::·tó:.·:.o de :-!e~..:i.~"'w:-o Civil docta Co~c:1, do tcr:10 d.o 

nascil:lc1:.o dare 1ucrcnto. E.xpcça-co o coopetento tn:lr'..dado 1 

junto a.o tlual deverão ser cnc.:mil1hrul.as cÓpias do pedido 1 

ini::i:.ll1 do re.:;ictro concular de =cincnto de fls. 04 
do:3 autoz c desta sen-tença. Isento, 1:os tcr;:tos do .:ll'"t. )O 
do. Lu :C do :1c~ic ;;::o PÚblico r c art. 3Q da - ~i i'ederal ng 

1.0~01 tl<. 05.02 .1?501 de mul b c de cus-tn.s o ro..,ict::a.d.o. 
P. .. ;.

4

..:lil~:..o.c-::;c . :lc...,ic'b:-c-~o. Intir.Ler:t-oc o CtU':lprn.-cc 11 o 

P:lOC:S .C iiO 914/93 - ;JSUCAPIÁC - :leq_uercnto: B.UI!E::JI'IO COR_ 
.:C.~ n:.: ::r:::.;..:::1·, ( a.d.v. Edcon P:.·w1ça.). D...."'CCSÃC S..Uli::AIX1'!A:JuJ. 

_'0 1 :oor ~:;~o, com Lu'ldamento no ar-.; . 2671 inciso VI, o § 
3", t:o vi, "'"n"tc :;Ódiw'O de Proccor.o CiviÍ Brasileiro, cxti,!l 

te o ~'C:occc:;o eo relaçi'w ao or.uúdpio de J.íacapá, condella:!l 

do o i!-·~ .c:- n.o lJ'l(;anento das c ...c tas JXt'OCCcsuais e honorÓ.-' 

rios n.d.voc~t!cios ~parte vencedora, que arbitro em dez 

(10) por con:o do valor da causa. :::sto.ndo, agora, prcen-1 

chidoc os prcscupostos e condiçÕes da ação, por ic:::v apto 

a l'l:'ossc.;.ür e::t relação à ré ~:onte t.:. ::'ilhoo Ltda, dou por 

saneado o proccsoo. Embora n3:o tc:ilia o autor, ao limiar 1 

da fase probatÓ~·ia, especii'icando as JXt'OVa.B que !Xt'Ctendia 
produ::ir, ::L-'otestou1 já com a inicial, pela oitiva das 

tec·~ci::urJ1c.c :Ui arroladas. A ré, no tr!duo assinado as 

p.rtc::, ~o-testou pel a oi tiv'l das testemunha.s arroladas ' 

~ contentaç~o c pelo depaimcnto pecsoal do réu. Jefiro 
a.s provas Úteis pela:: quais JXt'Otestaram as partes. llesis-

ne-co da~a e ~ora para a audiência de instrução e julga-' 

mento1 inti~o pessoalmente o autor a comparecer para 1 

depoiocuto pes::;oal1 sob penn. de confirlsão quanto às mat,! 
rias do f.::.to art,'1.idas na contestação. Puhlique-ee. Intine 
-se. ~'"'Jpr~~c" o 

P"rtOCE380 i;g 1450/94 - D!D3l1IZA.ç.'r0 DE l'aOCEDIMI::NTO Sm.!AR!~ 
sr:;o - :le-1ucrcnte. DORALICE Ga:::S PEREZ (a.d.v. Hilton Gon
çalves :Ciõciro). Requerido: E!l'RESA. :STRELA. DE aJRO LTDA 
ill:SPACI!O: " Rc.:;:ictre-i!e e autue~c . Designem-se data . e 
hora pn.ra a audiência de instrução o julgamento, para a 
qual dt!vcrá. cor ci ta.d.o o réu, ciente de que, já ai, deve-

rá ap...-c::entar defesa, e de que, não comparecendo ou não a
prc:::cr.k.ndo d.ofeaa por meio ele advogado regularmente consti 

tuído, p:;:-cc:J.·:lir-se-ão acoi tos como verdadeiros os fatos al,! 

.:;c.dos na cJ:ordial. As testernmhas arroladas pelo autor e as 

que tiv-er o réu a arrolar tempestiV'aiJente (art. 407 CPCv.) 
oomparccor:io à nudiência independentemente de intimação, ex 
ccto se pedi. do, eo até cinco ( 05) dias antes da <Wdiência, 7 
a in-timação pessoal delas. Intilllen-ce aa partes :para a audi 

ência, n.:: qual , inclusi ve, dllVOl'ão prestar depoimento pesa";; 
al. ?ttllli1uc-co. ÜU!:lJXt'a-se" • 

i'::!Cc::::J.O lfg 1470/94 - REP.A.nAç!O DE .DA!!OS -Requerente: JOSE 

J0:1Gi: PZL""LlA. ~CIO (adv. Eloilton Amoras da Silveira ) Re

querido: wrz Aim:rro !.!OT.l LEilZI. mm'ACHO: " R. L Designe 

-se d~ta o hora para a audiÔnci~ de instrução e julg~entn . 
Ci te-so o réu e intimem-se as testemunhzls arroladas na ezo,t 

dial e as que forem tempestivamente arroladas. Convoquem-se 
as parte• para a audiência, a fim de serem interrogadas. I~ 
tilllem-se" . 

l'Rocmso Ng 1469/94 - REINTECBA.~ DE POOSE -Requerente : 
1 .urcm.o EDGAR JABDDI l'IllHEliRO (aãv. lona Cristina Ferreira da 

Pa.z). Requsridoa zQ FUUIO DE TAL. DESPACl!Oa "Registre-se e 

. autue-ee. são inüspe~is à. illllividual.i.za.9ãD dos sujei-1 1. 
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toa, clã rela9ão processual., assim aos a. tos de cOli!Unioação d& 
JUroha processual, os nomes, prenomes, estado ciVil, JXt'Ofis 
são, domicÍlio e residência do autor é do "réu. Por essa r::. 
Mel mesma, ; que o legislador, no art. 282, inciso II, l,n.' 

ol'lll.u entre os requisi toa· da petição inicial, esses dados. 
EmaD:le o autor a inicial, no prazo de dez (lO) dias; pena ' 
de indeferimento. Inti.Jne-Ge". 

PROOOSO lfG 1475/94 - CAUTELAR niCimlTAL DE AIL1ES':'O - Re
quarente: ROBER'IO lWlCIO SILVEIR.\ (adv. !·!arcos Nogueira). 

REquerido: l-!ACOL - CQ1lS'ffiUÇ(lES :S ca.ntlcro Ill'DA. mm'ACHO 1 

11llestina--ee a medida cautelar de arresto assecurar, em re.a 

l ação aos JXt'Ocessos de execução contra devedor solvente, a 

viabilização da penhor;:, a que dar:. lu.,'U.r, ao temJP da efe
tiva exeCt!Ç:io . ~. portanto, medida cautelar espedfica1 do 

cunho jur;j.Sdicion.:ll preventivo c provisÓrio. :C:s-tá sua efi
cácia exclusivamente volt~a para a eliminação do perico 1 

de dn.no jur!dico capaz de por co risco a possibilidade de 

exi ";o de. execução, coco anota, coe propriedade liumberto 
Teoro Junior, em sua conhec la obro. "::urso de Direi to Pro
ccsS'.lal Civil" 1 vol. II, pá(;. 435. Os requisi toe para a 

propoci turo. da me,'ida são: a) le, .. ;i ~il!lidade par:l. proposi tu

r a da ação principal(J .B., 2/345) 1 b) JXt'OVa literal da cer. 

te::a e liquidez da dÍvida (art. 814, I. C.P. CU) c) funda
do receio de 1ue resulte fruztroda o. futura execução pelo 
desaparcci:::ento de bens que a Cll'antam. ii. mmrifcsta inten
ção da sociedade comerci..l devedora de maliciosaL~Cnte sub-; 

trair-se ao p(l(;w..ento do debito excquendo por si já leci ti· 

ma o temor do c:mquente1 ora autor , do que lançado seja, a 
inocuidado, o JXt'OCeS[O executório. Quanto ao !Xt'essuposto 1 

da JXt'OVa da literalidade d:l dÍvida l!Quida o certa, itera

tiva é a jurisprudência dos Tribunais no sentido de que "~ 
qui pare-se à prov-.1 literal da dÍVida liquida e certn. a scn 

tença liQuida o~ il!quida, pendente de recurso ou n:io" (J 
B, 2/22::- 227). cn.lto, acsio, por JXt'CCr:chidos os rcquis~tos 
do 11ftunu.s bo!ri ju=is" e :l.C' "periculun in mora" para a con

cessão da medida limiruroonte, il'ldcpendcntomcr.to de justi
ficação ~ de caução, já que ilwi:::lunb= ~-,cl nn. exeC'-'Ção da 

medida, q_ualquer pos:::ibilid,;..ic de que pro~ ..:licados fiq_uem1 

eventuais direi tos da ré, aléo de que "o. lei processual CE_ 

d.ifica.da não defini de u o~i-~oriedadc d~ cauçeo ccco 

noma co..,'Cnt<' , si tuand()oooa1 ante c cooo factJ.dade do juiz" 
(:'ACSP1 ;.:G ng 229.7911 in J .ll 2/307). À ·.rista dessas ro
zÕes, defiro li.J:li."!a.rmente o pedido, independente de justi

ficação c de caução . Arroatcrn-so oc crédi to:J da ré, so e 
xistcn-;cc, na Secretaria do ::::::r!.o.do da ?a:.enda a~ q'lUnto ' 

bastem à satisfaçãc do cródi ~o a ser cxcquido. ~ça-'".-e o 

co~petonto mandado de arresto e do cit~9ão da ró para con-· 

testar, Querendo, em cinco ( 5) dias, a. ação ca•.ltolar inte.a 

ta.da, il'.dicando as JXt'OVas q_uc !Xt'Ctcndo JXt'Odu:::ir (art. 8o21 

C.P.CV), sob pena de se J:Xt"'Ounirco verdadeiros e::: f:1.tos n.

locndo= pelo re<1ucror.te (x:t. ::o3 : .P . ::V) . Deverá o reQue
rente dar ilÚcio :>.O proccs:Jo ru:écu~Ório co trinta (30) di

as da efetivação, do arroste (::.P.CV , art. 306) . Intil::lco-se 

O presente expediente ccrá af:ix;;..C.o c publicado na forma da 
Lei. Dado e passõllio necta cidade de :.;acapá, Capital do :>s
ta.d.o do Amapá, aos dezoito dias do mên de março do hum I:l:il 

novecentos e noventa e quatro . Su1 Zeneide Po Silva , Auxi

liar Judiciário, o datilocrafci. 

~~ 
:s;:re:!il CE :3ATIST.;. DOS ~1'1'00 

Chefe de Secretaria 

11 V!BA DE l!MfLIA, ÓRFlOS E SUCESS0ES 
JUIZ DE DIREITO: Dr. ROIOIEL ARA11JO DB OLIVEIRA 
CHEPE DE SEC. SuilsTITOTO: llO:BERVAL L. SAHTOS 

IXPEDIENTE DE INTI)MClO DO DIA li , 03.94. PARA CIEN 
CIA DA§ PAkTES E ADVOG4DOS. 

PROC. NR1.865/94-ALVARA JUDICIAL-A.:M.G.M.ll. (Adv. 
Heloisa Helena 1. de Menezes). SENTENÇA:" ••• Isto 
posto, o que lll&is dos autos consta, com fundamento 
na legislação indicada, defiro o pedido para auto
rizar o levantamento dos valores conforme requeri
do. Sem custas, ante o pedido de gratuidade deferi 
do às fls.02.P .R.I.Mcp , 11.03.94. 

FROC. NR697/92-INVENTÁRIO-A.: D.M.P. (Adv. CÍcero ' 
:Borges Bordalo). DESPACHO:" .•• Vi!, ta ao inventar! ~~A 
te por 10 dias."Mcp, 14.03.94. 

PROC. NR258/91-INVENTÁRIO-A.:R.L. S. DE A. (.A.dv. RM 
ben :Bemer8UY). SENTENCA: "Vietoe etc. • • Homologo per 
sentença, para que produza os efeitos legais, oc~ 
culo do imposto de fls.96."P.B.I.Mcp, 03.03.94. 

PROC. Nlll. 7'7/93--II!DIDJ. CJ.OULU-A. :S. llJ. :C,J, (44~ 
Joselito Sousa daa Chagas).R.:R.L.S. DE J. DEepA
,ÇHQ: "Especifiq_uem as partes provas DUIII tríduo. "In\ 
Mcp, 10.0).'44. 

PROC. HRl.736/93-GUARDA E RESPONSABILIDADE-A.:J.1. 
. DF S. ( J.dv. CÍcero Borges llordalo) .DESPACHO: "Venha 

t<r>•: ,.,.t.,s, em 5 dias, o docUilento requerido pele 
rr. 1;:-·~aem-ae a parte autora."JIIcp, 10.03.94. 

PBOC':, )'11!1. 723/93-J.LIXENTOS-J.. :III.S .P. ,rep/p/V .J..DOS 
s.(J.dv. CÍcero Borgea Bordalo).R.:J.S.P. DESPACHO: 
"Kanifeste-ee a enqttênte a obre o depóai to à.e fle. 
18."Kcp, 15.03.94. 

PROC. 1111.762/93-UICUÇlO DE ALIMENTOS-A . :C.DOS S. 
1. ,rep/p/B.DOS S.l.(Adv. Ruben Bemerguy e WAldel.J . 
Rodrigu.es) .R. :I.J .B.A.. DISP49H0s "J .Si.Jl.Deteraino a 
auepeneãc do feito pelo pramo 4e 30 diaa. Ultrapat 
aado o pruo, nnhaa .... e 011 mtoe concluaoe, ealT~ 
a&Difeetação anterior - "Tnt.Mc~. 09.03.94· 



,~aéapá, 21-03-94 

. . PRDC. Nfil.713/93-!LV!BA JUDICIAL-A. :A..R. DA S.:P. (Jl·! 
dv.Amilcar :Benjaroim do Carmo) .SENTENÇA:" ... Isto pq ' 
to, o que maia doe autos consta, com fundamento 1181 ' 

legislação indicada, defiro o pedido para autori · 
zar o levantamento dos valores depositados confor· 
me requerido. CustllB processuais·, recolhid.aa às f2 
lhas 07,wP, R.I.Mcp, 11. 03.94. 

PROC. N2l,85z/94-REVIS10 DE ALIMENTOS-A.:E.P.D.(A 
l.dv. João Soarea de Almeida e Ronaldo de Castro T.;/. 
X6üa) .R •. :E.M.D.ejous ,l·ep/p/M. DE N .R.M.SENTENCA: 
Vistos etc ••• Homologo por s entença, para que prody • 
za seus legais efei toe, a transação celebrada pe
las partes nestes autOB, nos termos · do acordo de . 
fls.14 c, em consequância, tendo a mesma for ça de i 
sentença· entre elas, conforme a regra do Art.l.025 
do CPC, com mérito, julgo extinto o processo, " e~ ' 
vi " do Art.269, incisoiii, do ·CPC. Sem custas, co- 1 

mo incentivo à conciliação."P.R.I.Mcp , 14.03.94. · 

PROC. NQó99/92-INV. PATERN. C/C ALIMENTOS-A. :A. DE 
S.F.,rep/p/M. de C, ãe S.F.(Adv. Sulamir P. Monàs
sa de Almeida).R,:G. DE S.R.(Adv. Rubem Bemerguy e 
Joeelito Chagae).pECISÃO:" . .. Brevemente rol~tados, 
decido os embargos. Os embargos de declaraçao f o-: 

ram int&rpootoe dentro do prazo a que alude o art. i 
656 da Lei Adjetiva Civil. Todavia, não vejo como l 
prosperar ~ pretensão à o Etmbargante, na medida e m · 
que busca, na via ~<gueta doa embargos de declara
ção, o rejulgament6 da causa, Pretende o embargan- ' 
t e, u meu s entir, a correção de eventual erro mat~ 
rial que induziu este Juízo a sentenciar o feito 
nos termos do decisum de fls .137. Sobre o tema, a 
Quarta Turma do Supe1·ior T:r:ibunal de Justiça, · no 
julgamento do Recurso Especial n!! 2.604AM (Regia -
tro 90.0002851-5), por unanimidade, Relator o Emi
nente Ministro FONTES DF. ALEifCAR, assim se manife~ 
tou: EMENTA:EMBA.RGOS DE DECLAR;AÇÃO. I-Delira da via 
declaratÓria a decisão que nos embargos de aclara~ 
mente rejulga a causa. ri-Recurso especial· de .qu e 
se conhece, dando-se-lhe provimento para cassar o 
acórdão resultante doe embargos de declaração . III 

.-Unânime. (Revista do Superior T:dbunal de Juatiçs 
nl! 21, ano 3, págs. 289/ 298). Demaia disso, "têm oe· 
embargos de declaração, seja em lG ou 2ª instânci, . 
a finalidade àe possibilitar ao juiz ou ao Tribu
nal, conforme o caso, emitir provimento integrati· 
vo-retificador. Ao fezê-lo, porém, não pode o ór· - · 
gão julgador reexaminar a cauàa, pois a decisã~. 
vez proferida, torná\-se irretratável, não . podend< 
ser revista a pr etexto de evidente erro de julga •·. 
mente ·(Ac . unân. da 17~ Câm. do TJSP de 25.06.86 • 
no agr. 107.361-2 , rel. des . Viseu Júnior;RT,. 611/ 
85)-CÓdico de Processo Civil Anotado, Vol. II, do 
Procf;!sso de Conhscifnento, ALEXANDRE DE PAULA , 5G 
Edição, 1993, pé.g. 1.747) . Pelo exposto, rejeit.oa; 
el.'lbargco de declaração."Int. Mcp,l4 . 03 .94. · 

PROC. NQ J. . 832/94-INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE-A. : • 
A.S.N.,rop/p/M.H. D.S , (Aàv.Francineudo de c. Mar
ques) .R. :A.M.L!R' (Adv. Marcos Nogueira) .DESPACHO: 
"J. Sobre a contestação, manifeste-se o autor nw• 
decêndio."Int, Mcp,09.03 . 94· 

PROC. N2 626/92- 1NVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE- AA. :K. 
G.DE N. , e/oua,rep/p/J ,G,DE N. (Adv. Sulamir Monass1 \ 
de . .Allneida).R.:EspÓlio de P .G. R. DESPACHO: "J . Sim.; 

~ _,;&-• ..;;:mUno a euspansão do feito por mais 15 diaa. i. 

j.' j Iut . ~cp 7 09 .03.94 . 

!PROC. N9. 1.738/93-5EP. JUDICIAL CONSENSUAL-!A. :Alt 
!s.c.F. a J.M.F.F. (AtV. !Ua Cristina Ferreira da 
, Plil.S ) ~ DESPACH0: 11Diga a patrona dos requerentes em 

, 1 5 diWl ."Int ; Mcp,10. 03.94 . 

PROC. N9 1. 620/93-DIVÓRCIO LITIGIOSO-A. :Z.C. DOSS., 
(Adv. J.i'ilOlllona S. Valente) .R.:J.M.C. DOS S. (Adv:M.!IJ 
uro Guilherme d& S. Couto). SENTElfCA: "Vistos etc • .' 
Julgo e:z:tinto o processo, sem julgw,nento do méri te, 
com fulcro nQ Art. 267, VIII, do Codigo de Proces
so Civil, tendo em vista a desistência da ação ~ei 
la pa.rte autora, c om a concordância do suplicado .1 
Sem custas. Dê-se baixa na distribuição e arquive-I 
se. "P.R.I. Mcp,09 .03 . 94. 1 

PROC. N2 1 . 848/94- CONV. DE SEP. JUDIC . EM DIVÓRCJD 
-A.:I.M.T.(Adv . Alando S. C.:avalcante) .R,:A:C.F.T,

1 
DESPÁCHO.: "Sobre a certidão de fls. lO- v, manifestlô 
-se a parte autora em 5 diae."Int . Mcp,09 . 03 .94. 

PROC. N!! 1.659/93-INTERDIÇ!O DE PESSOA-A. :R.·L,DEO •. 
(Aàv. Pilomena Silve. Valente) .R. :H.C,DE M.~
,ÇA: ", ; . Pelo exposto, decreto a interdição de H. C. 
DE M. , qualificada inicialmente, declarando-a abs.Qj 
lutamante i ncapaz de exercer pessoalmente todo e ! 
aualquer ato da vldt~ civil (A.xt. 5C,III, do CPC) ,'Nsi 
meio, ainda, c requerente,R.L. DE O. como aeu C'.u-a· j 
dor(Art.454, tambsm da Lei Civil Pát r ia). Na formfi 
do art.l.l84 , do CPC, inscreva-se no Registro Oi~ ·' 
'l'il e pl.lblic;.ue-ee ua iinpreTlBa oficial por 3 (três) ; 
vttzea, com interval o de lO dias, devendo constar 
d~ edital a parte diapositiYa deste decisum. Dei ·. 
xo de detal"JDina.r a publicação ne imprensa local,P!· 
lo i'ato de o requerente Glíltar s ob o pálio da jus·· ' 
tiç~ gra~~ita, gozando , des ta fo1~a, do benef~ci~ ; 
~ q~~ ~lude a Lei n2 1.060, de 05 .02 .1950{paragr~ : 
to único do art.311 ). Sem cu.etUB . 11l'.ll. . I.J4cp,2l.3.9i 

O PRESENTE EXPEDIENTE SEn! .PtmLICADO N! FORMA Dl 
1~ E AFIXADO NO LOCAL DE COSTUME.DLDO E P&SSADC 
:f!ES~A CIDI.DE DE J-1AÓAFÁ, CAPITAL DO ESTJLDO DO .AIIL\-

. PÁ AOS DEZESSETE DIAS DO Mll:S Im. !URÇO DE I:roM MIL 
HOVECENTOS E HOVENT! E QUATRO. . 
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21 VARA DE FM~fLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES 
JUIZ DE DIREITO: Dr. A.GOSTINO SILvtRto.:.rmrro.R. 
CHEFE DE SECRETARIA: JOCENILD~ DOS . SANTOS. DIAS 

m_EDIENTES DIVER§OS; . 

DESPACHOS g PJlQCESSQ[: 

PROCESSO N!! 1.777/94 (ALVARÁ JUDICIAL.) 
·Requerente A. N. da C. de S. 
Advogado Dra . Guilhermina. I . S.. : Tavares 
DESPACHO· " RH . Vistos, etc. 'manifes:te-se a. 
re~erente sobre o pronunciamento do MP., de fls. 
09 . I . . Macapá, 16.03.94, (a) Dr. A~ostino Silvá-• 
rio Juní.or . 11 

PROCESSO NQ 1'.606/ 93 (REVISÃO. DE ALIMENTOS) 
Requerente A. de C. F. 
Advogado Dra. Filomena s. Valente 
Requerido J . 11 . p , F . 
DESPACHO 11 Especifiquem as, provas. I . ?la-
capá, 16 . 03 . 94, (a) Dr. Agostino Silvério Jll!lior." : 

PROCESSO Nº 534 {DIVÓRCIO LITIGIOSO DIRETO) 
Re~uerente H. M. N. 
Advogado Dr. José Guilherme da s. Bastos 

. Requerido · L. F . N. 
Advogad,::;;. · Dra. Gilma Alves. da Silva 
DESPACHO "Rf! . Especifiquem IB: provas. I. Ma-
capá, 16.03 . 94, (a) Dr. Agosti no Silvéri o Junior!' .: 

PROCESSO.-.:· N2 1.510/93 (REVI SÃO DE ALIMENTOS) 

Req_uerente E. P . c. 
1 

MlVOBallo Dr . Hilton G. Ribeiro e Dr. Mail.'cal.Oi 
Requerido J, R. P . C. T 
DESPACHO .. . RH. J . Ciência às partes e ao MP"\ 
Macapá, 16.03.94, (a) Dr. Ago.stino Silvério Junio~ 

PROCESSO N!! 1 .340/93 {INVENTÁRIO) 
Re querente A. 1 . da T. s. 
Advogado Dr. Waldeli G. Rodrigues i 

'DESPACHO. 11 Diga o inventariante sobre a cer-; 
tidão de fls . 2·4. I . Macapá, 16 . 03 . 94, (a) Dr. ' 
Agos.tino Sil vério Junior." · ' 

660 (EXECUÇÃO DE ALIMENTOS) 
G. c. M. menor, rep. por E. 
Dr. CÍcero Borges Bordalo 
G. M.' M. . 

de o. c! 
PROCESSO Nº 
Requerente 
Advogado 
Requerido 
DESPACHO 
16.03.94, 

11 Diga o exequento . I. Macapá, ! 
(a) Dr. Agoa,tino Silvério Junior." ' 

PROCESSO N2. 1 . 531/93 (ALVARÁ JUDICIAL) 
Requeren te G. B. 
Advogado Dr. Nilsosn A. Costa 
DESPACHO 11 Manifes.te-ee o requerente , em . 
15 dias, sobre o parecert:de f ls . 22-VQ •• I. Ma-
capá , 16.03. 94 , (a) Dr. Agostino Silvério Junior.' 

JmiLDA~AlmlS DIAS 
Diretora de Secretaria 

...----------:------:---~ ·.7 .' 

PROCURADORJAGERAL 
])E JUSTIÇA - ' 

CORREGEDORIA GERAL 

· • 

-- Portaria n2 033 de 18 de março de· 1994. 

o CORREGEDOR GERAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso de suas atribui çÕes legais e tendo em 

vi.~ta o di sposto ~o Artigo 35, Inciso XVII, · . 

dg Decreto ·ooi6, de · 24 de ma i o de 1991, publica-

. QO no D.O;E . de 27 de me~o Q.ç .. _í9!3J , e Portaria 

Pág.& 
I 

n2 141, de 23 de novembro de 1993; do Procurador 

Ger•l 1e Justiça , 

R E S O L V E: 

CONCEDER férias ao Dr . PEDRO 

RODRIGUES GONÇALVES LEITE, Promotor de Justiça 

Substituto, 

referentes 

no per:iodo de 12 a 30 de abril, 

12 seméstre do exercicio de j ao 

1994 . 

Dê- se ciência, · r egistre-

se, publique-s~ e cumpra-se. 

Macapá, 18 de março de 1994. 

JAIR JOOÉ DE GOOVÊA. ~· 

Corregedor Geral 

Portaria nº 034~ de 18 de mm.;o de 1994. 

O <XJRREr.EOOR GERAL 00 HINISTÉRIO 

PÚBLICO ix> ESTAOO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições 
l egais e tendo em vista o disposto no Artigo 35, ~iso 

XVII, do Cecreto- 0076, de 24 de ITJ?.io de ~991, publicado 
no D.O.E. de 27 de maio de 1991 , e · Portaria n2 141, 

de 23 de novembro de ·1993, do Procurador Geral de 
Justiça, 

RE SO LVE: 

a:N:;EDER férias ao Dr. AlDrniZ 

DE SOOZA DJNJ:z; Promotor de Justiça Titular da Corrarca 

de Fer reira Gomes , no perÍ.odo de 04/04 a 03/C/5, referentes 

ao primeiro semestre do exercicio de 1994 , 

publique-se e cumpra- se . 

Dê-se ciência, registre-se , 

Macapá, 18 de março de 1994. 

JAIR JOOÉ DE GOOVÊA.· QUINrAS 

Corregedor Geral 

Orde~ dos Advogad?s · 

O Sr. Presidente da Ordem dos 
Advogados do B~sil, Seccional ' 

do Estado do Amapá, no uso das 
atr~buiçÕes que lhe confere a. 
norma Estatutária, 'consti t4ida 
pela Lei 'nº 4.215/63 , · e, em 
obediência aos preceitos dos 
~rtigos, 38,39, 40 e seus pari 
g~3fos , úà supracitada Lei; 

Convocar todos os Advogados ' 
inseri tos n;st :1 3:::cci.::::;l , e- no [Jleno gozo de . seus direi 
tos eztatutarios , p;:1~:1 reunirem-se em .'\ssembleia Geral 
Ordinária , no di J 23 da mês fluente, às 20:00 horas , no 
audi tÓrio da Sede d:::!. 3eccioncl. , em ~,tc·:l~á , para apreciar 
e deliberar sobre e seguinte p~uta: 

· I- Ordem do dia : 
- Leitu~~ do RelatÓrio e apre

sentáção do 8al~~ço anual da exercicio financeir~ ano 
1993, Gest~o atual ; 

II- O que ocorrer; 

1.13-capá- JIP , 16 de março de 1994, 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAI~N'l'9 

O oficial do cartório chril de casamento desta cidade de Ma
capá-Cap. do Est. do Arnapá-Rcp. ~ed. do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar: AILSON ARAUJO DAS CHAGAS cora CI

' NARA DA SILVA OLIVEIRA 
:' 

Ele é filho de Armando da Silva Chagas e de Izabei Al·a(\jo 
· das Chagas .. 

Ela é filha de Antonio Façanha de Oliveira e de Luzia da 
; Silva Oliveira. 

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

Macapá, 17 de março de 1994; 

BELENISE R. DA COSTA 'fORRES 
Escrevente Autorizada 

CPF. 006 '111 862 • SO 

.. 
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