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Seeretúio de Elltado da i'~~àa 
JOSÉ EDSON l)OS SAN!roS SARGES 

DECRETOS 

DECRETO N° 2384 DE 16 DE MAIO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuicões 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV da Constituição 
do Estado do Amapá e de acordo com o artigo 4° da Lei n° 0011 de 
12 de maio de 1992 e o contido no Oficio n° 130/94-DETRAN/AP, 

RESOLVE: 

1° - Conceder em caráter excepcional o adiantamento em 
nome de JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, Chefe de Gabinete do 
DETRAN, nos termos do item III, parágrafo único do artigo 2° da 
Lei n° 0011 de 12 de maio de 1992, até o valor de 
CRS-3.000.000,00 (Três Milhões de Cruzeiros Reais), destinados a 
custear despesas miúdas de pronto pagamento com material de 
consumo e serviços de terceiros, visando atender despesas com 
atividades administrativas, assim como a campanha educativa ao 
trânsito. 

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 ser empenhada na Fonte de 
Recursos 101 FPE , Programa de Trabalho n° 16915732.265, nos 
Elementos de Despesa 3120.00 - Material de Consumo, o valor de 
CR$-2.000.000,00 (Dois Milhões de Cruzeiros Reais) e 3132.00 · 
Outros Serviços de Terceiros, o valor de CRS-1.000 .000,00 (Hum 
Milhão de Cruzeiros Reais). · 

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

Macapá-AP, em 16 de maio de 1994 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 2385 DE 16 DE MAIO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV da Constituição 
do Estado do -Amapá e tendo em vista o disposto no art. 3°, inciso 
V do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n° 0219, de 28 de 
janeiro de 1994 e o constante do Oficio n° 040/94-CETRAN, 

RESOLVE: -
Nomear ANA KARINA NASCIMENTO SILVA, para com· 

por na qualidade de Membro Titular o Conselho Estadual de 
Trânsito, como representante do Departamento Municipal de 
Transportes Urbanos. 

Macapá, em 16 de maio de 1994 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 2386 DE 16 DE MAIO DE 1994 

O ~overna~or do Estad? do Amapá, usando das atribuiÇõe~ 
que lhe sao confer1das pelo art1go 119, inciso XXII da Constituição 
do Estado do Amapá e o contido no Oficio n° 1155/GAB/SEAD 

' 

&ESOLVE: 

Dispensar MARIA LUIZA DO ROSÁRIO ALMEIDA DA 
SILVA, da função de confiança de Chefe da Seção de Finan
çu/DAA, Código CDI-2, da Secretaria de Estado da Adminis
tração. 

Macapá-AP, em 16 de maio de 1994 

ANNIBAL BARCELLOS 
Govenuutor 

-s~~tlrlà d,~llstado da Adminlstnlgâo 
MARIA .tf~OOII,jA D~ OLlVEIRA 

SQcrétário ® F}sttdo MP~n!dàntento ~ Coordenação Gerol 
JOSE G.ARLQS ~tElNOES JACCOUD 

·:-X X ' 

Secretário ,de Estado da SaMe . 
\.iatt4YJ~iJ.VJ.:LUC.IA CQ.UZ LOBATO 

DECRETO N° 2387 DE 16 DE MAIO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da Constituição 
do Estado do Amapá e o contido no Oficio n° 1155/GAB/SEAD, 

RESOLVE: 

Designar JOSÉ RAIMUNDO SANTOS DA SILVA, ocupan
te do cargo de Agente Administrativo, Classe C, Padrão IV, do 
Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, para exer
cer ~ função de confiança de Chefe da Seção de Finanças/DAA, 
Cód1go CDI-2, da Secretaria de Estado da Administração. 

Macapá-AP, em 16 de maio de 1994 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 2388 DE 16 DE MAIO DE 1994 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da Constituição 
do Estado do Amapá e o contido no Oficio n° 1155/GAB/SEAD, 

RESOLVE: 

Designar ROSA LÚClA DOS SANTOS CARVALHO ocu
pante do cargo de Agente Administrativo, Classe C, Padrão 'u, do 
Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, para exer
cer a função de confiança de Chefe da Seção de Vale Transpor
te/DCPP/DRH, Código CDI-2, da Secretaria de Estado da Admi
nistração. 

Macapá-AP, em 16 de maio de 1994 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Órgãos de Assessoramento do Governo 

Comissão Permanente 
de Licitação 

TO~~A DE PREÇOS NR 082/94-cPL/OEA 

OBJETO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEPJ.!A»JNTE 
~~GA DAS PROPOSTAS : 31,05.94 às 09 :00 horas 
ABERTURA DAS PROPOSTAS : 01 ,06, 94 às 09:00 horas 
LOCAL : Comissão Permanente de Lici tação do Governo do Ee 

tado, sito a Av: ProcÓpio Rola, 277 - Centro, -

INFORMAÇaES DO EDITAL : Poderão ser fornecidos nos dias 
Úteis das 07:30 às 13:30 horas 
nas dependências da Comissão Per 
manente de Licitação , A taxa ref~ 
rente ao Edi t!tl no valor de CRS 
300100 (TREZE!fl'OS CRUZEIROS REAIS) 
deverá ser recolhido a Conta nD 
Ú,815-X. 

ll.aoapá, 16 de maio de 1994 • 

l•IARIA DALVA DE FIOtEIREDO 
Presidente da CPL/OEA 

SECRETARIAS DE ESTADO 

Admlntstiaçlo 

PORTARIA NR 024/94-SEtAJ>. 

A sroRETÁRIA ~ ESTAOO DA AOONl'S'l'RACÃO. 

UPF/AP 

• Mensal relativa ao mês de maio/94 
CR$ 23.250,15 

• Diária relativa aos dias: 

. 17.05.94 .......... .. .. .. . .......... CR$ 27.746,80 

. 18.05.94 ............ ...... : ....... CR$ 28.210,47 

do Governo do Estado do Amapá, usando das atcibuiÇões 
que l he são conferidas pelos Decret os (N) n2s 0295 , 
de 18.12 .91 e 1497 , de 16 .10 . 92 , 

RESOLVE: 

Conside ra r desligad9 do Quadro de 
Pessoal do ex- TfA, o servidor TOME PEREIRA ,PlCANÇO , 
Motorista de Veicules Terrestres, redist ribuido para 
o Ministério da Educação , e do Desporto , através da 
Portaria nD 1 . 058/94- SECRETARIO ADJUNTO/SAF/PR , pubiicad 
no D.O .U., de 13.04.94 . 

lolacapá-Ap, em 10 r,maio de 1.994. 

- r;w{j~ NfOC'i~' ó~ oí:iVEfilA 
Secretária de Estado da Administração 

PORTARIA N2 025/9<~-SEAD. 

A SECETÁRlA DE ESTAOO DA AIJIIUNISTRAÇÃO, 
do Governo do Estado do Amapá , usando das atribuiçees 
que lhe são conferidas pelos Decretos (N) n9s 0295 , 
de 18.12 .91 e 1497 , de 16.10. 92, 

RESOLVE : 

Considerar desligada do · Quadro de 
Pessoal do ex- TFA, a servidora SANDRA MARIA DE ALME~DA 
CAVALCANTE, agente administrativo, redistribuida 
para o Instituto Brasi)eiro do Meio Ambiente e d9s 
Recursos Naturais Renovaveis, em Fortaleza-CE, atraves 
da Portaria n9 1.058/ 94- SECRETÁRlO ADJUN'I'O/SAF/PR, 
publirada no D.o . u ., de 13 . 04.9<~. 

Macapá.-Ap, r-m 09 de ma i o de 1. 994. 
'/,,: •. ,,, f ,,,, /. I ... . { I, , I ,,: 

, _ . l.t:\ARlA NEUC~l.A DE 0Ll VEIRA ~ 
Secretaria de Estado da Administraçao 

CONCURSO P ÚBLICO 

EDITAL N° 037/94-SEAD 

O S.u•etári o dt lltado da Adlllnhtr~io do Governo do ltt! 

do do AMpÍ, ut &ndo d .. t tr lbu l çÕ .. qut lht tão conter1du pt:lo Dtereto n• 1038, 

de 30 de .arço dt lte•, publlcedo no Diár io Of h lal do lltado nt 0801 , dt OC de 

tbr il de 119-t . 

I I I O L 911 

01. Convoe:ir 0 1 c:andldatot c:onlt.antu do Anuo, t provt6oe 

no Coneurt o PÚ bJ1co. dnt1nt do t o provil't nto dt Carao• do Quadro dt Putot l ClvJl 

do Coverno de tludo • "'cJIUPO NACISTbiOs Proftuor tllltt "A", dt acor do coa. o 

t diul n• 031/t•·SU~ . dt 1: dt t brll dt Ut•. publle ldo Ko D1 Í rlo Ot'tch l do 1! 

tido nt oeoe. dt ll dt tbrll dt u" . 

c t ndld t tot: 

02. tu11r loul , ptrlodo t hori rto pert apruenu çi o doi 

, LOCAL I C.ntro de Trtln.Mento 4e SI.AD, 

. ndooo, l t.oe ô u.oe ... 
, MC:M\.ÚI01 C»100 Àa 1&1op h. 

03. lnfcr'!l.ar que ot candldato t dtvt~ co~part car aunldot 

dot uautnttt dor:urtntoa lo:ialna l t 02 u ro• l 

. Clfttirt dt ldt nUdtdt l 

, Ctrtidio dt Nu r:111'1t ntO I 

. Ctrt1t1ctdo dt Rutrv1att - iuo uecwl1no1 

, ,IS ou '"'"I 
, CIC1 

, Titulo do olol\Or l 

, Dt chrt;io dt ltn1 1 

, • totOI 'b•i 

• Dl plooo do hlbl lluçio IIPiclrlco do h&li\Írlo,ob\1 

do n Curto dt , o,...ç i o dt ,~ottuor 1 nivt l d• '' •rtu • Prortuor c1111t " A". 

OA . C01'6"'"1ear qut o• u nd1dttot rtctbt r io t ncuinh&Mnto 

ptrt tu~urtl!'!•tt 101 U t l!':tl hbora torl t 111 

• Ht aoarutl 

• , .,. .. t tolaalco de r .... , 

, Ur i na (t'Ot1na h 



Macapá, 17-05-94 . ' 
· DIÁRIO OFICIAL ,...... ___________ ....,.,.,...,..__""""""====__;;;:;;.;;;,~~=:........-==""""""-""""""'""""""~""'"""""""-"'~tt ,. . ........,.,.,=><· 1 """,'''"·"'o. J a.mu 

- A partir dt 35 ( trinta o oinc:o) ano'11 

. Colnttrol "' Tr1al1ctrfdtoa • 1.1pld1oa totahi 

. cu~-.-~::-

OS. In!'oro.tr que o candidato d~ po11e doa ruultadot doa 

referidos uamu, de verá aj)ruentor- u no HcGpl tel Geral de Mac1pá, par o 1ub 

r.:.ter-u t uue clinico &e:-al ~ poa~er1 oroentr na Dtvlllào Certl de PtrlcJa M,i 

dica. 

oti. Eacla:-oc:r que o não ~0!1pllreci rr.ento noo prazo• ••to! 
bel~cl4ot nut~ Ed1tal , 1:r,1):1carã na OES ISThCIA •ut-oni t tc:t do candidato. 

Macopá- AP, 09 dto ma!o de 1994 . 

J1~t-,.._~.J . !J.,-Ur/)d-,;~ 
~lA NEU~~OLI~~ 

Secretaria'de Estado da Administração 

ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO 

GRUPO - CATEGOPcA FUNCIONAL 

NOME DO CANDIDATO 

312 

322 

331 

341 

351 

361 

371 

381 

861 

071 

881 

891 

901 

911 

921 

931 

941 

951 

901 

911 

922 

931 

942 

951 

961 

971 

981 

991 
1002 
1011 
1021 

~ICÍPIO DE OPÇÃO: Ferreira Gomes 

GRUPO: Magistério 

CATEGORIA FUNCIONAL: Professor .Classe "A" 

Edith Cantuário Sousa 

Maria de Jesus Assunção Silva 

Maria da Conceiçio Sim~es Malcher 

Josué Campos Ferrei ra 

France ly da Silva Nascimento 

Marina Ferre i ra de Vasconce l os 

Agu!~aldo dos Santos Monteiro 

Taiguara :.lagnani Borges 

MUNICÍPIO DE OPÇÃO: Santana 

Paulo Sérgio Cunha Pinho 

Aàie! da Graça Baia 

José ~onaldo Brito dos Santos 

Carlos Alberto dos Santos Silva 

Raimundo Nonato de Lima Cunha 

.~arilene da Pa l xio Braga 

Edilena 3itencourt Negrio 

Maria de Nazaré da Si lva 'erre ira 

Elielco da Costa Fernandes 

Edi ne t e Mj r ia Sanches da Silva 

MUNICÍPIO DE OPÇÃO : Laranjal do Jari 

Vanja Cristina Galvio de Ol iveira 

~liriani do socorro t•ionard Aguiar 

Tania Cristina Gomes da Fonseca 

Eni de Jesus Jardim Pereira 

Odete Ribeiro dos Santos 

~aria de ·Nazari Soares de Souza 

Izalina Ferreira da Silva 

José Alfredo Lima Nascimento 

Jucelina Ornel as Chri sto 

i raci Palme ira Germano 
Mica i as Silva Damasceno 
Áurea Célia Nunes Silva 
Albertina aarbosa da Silva 

MUNIÇÍPIO DE OPÇÃO: ,Serra do Navio 

GRUPO: Magistério 

CATEGORIA FUNCIONAL: Pr ofessor c l asse "A" 

272 Francisco Pereira dos Santos 

28 2 Lucia do Carmo Val ente Pereira 

292 Socorro Liana Assunção Barreto 

302 Dinai l za Chagas Pinto 

312 Arlete Rodrigues Neri da Silva 

322 Francisca de Carval ho 

332 Rosa Maria da Si lvà Brito 

Obs.Republicado em virtude de incorreções ocorridas no 
Anexo I do Edital n° 037/94-SEAD, publicado através 
do Diário Oficial do Estado n° 0826, de 11 de maio 
de 1994. 

CONC!JRSO PÍJBLICO 

EDITAL 1ft 038/9<i-8EAD 

o Presidente da Comlooiio doa trabalhos l ncUJ:lb! 

da de proceder o Concurso PÚblico, destinado ao p r ovimento de CB! 

aos do Qundro de Pessoal Clvll do Governo do Estado do Amapá , para 

o Grupo Mmlnlstratlvo , lnstltulda pelo Decreto no 0268 , de 09 de 

!everelro, publicado no Diário O!lclal do E•tado n' 0768, d o 02 do 

!everelro de 1994 , alterado polo Dec.eto n 1 10~7. de 04 de abril 

de 1994·, publi cado no Diário O!lclal .do Estado n• 0802, de O~ de 

abril de 1994, usando de suas atr1bu1çÕea; legaitt de acoJ'dO com oe 

Editais n' 007/94-SEAD , de 09 iJ.c feverei r o tJe 1994, publ1catJo no 

Diário O! l c l al do Estado nl 0768 .~e l O d e ! cvorelro de 1994 , 03~/ 

94, de 04 de ma io de 1994 , pub llcn~o no D!Ílrlo Ofici al do Entado 

n• 0821 , de 04 ~e maio d e 1994 , publlca~o no D~á.rlo. O!lclal do E,!! 

tado n• 0824, d e 09 de maio ~e 1994. ' 

RESO LV E: 

01. CoQvocar os candidatos nprovaUos nas Cat,!; 

gonas Fonc !onais do Gr";JpO Adr..inistraovo - Sub-Grupos : rdvel H~ 
dio e r-;ive! 3ã.s ico, constantes cJo Anexo deste Edital, para subr;~ 

o:ere:""l- se a 21 Fase do referido Concurso ?Úb!!co, PROVA PRÁTICA . \Je 

::>atl:osraf: a, Olgltação, Hab:l:tação para Cor.tJutores de Veicules 
:'erres:res, ::>ese:1h1S:a e lnstrut~r l.le Artes. ' 

Macapá-AP , 16 ~e ma1o ue 1994. 

_)~J; -~t:,.., ~.w~ 
~ NEuC!lú DE OLIVEIRA 

Presidente ~o Comissão · 

ANEXO I 

01. CATEGORIA Fur;CIONAL: DATILÓGRAFO 

- LOCAL: ESCOLA COi'!!:RCIAL P~Of'ESSOR GABRIEL DE ALHEIDA CAFÉ 

- DATA : 21.05 . 94 

- HORÁRIO : 08:00 àa 13:00 horas 

02. CATEGORIA FUNCIONAL: DIGlfADOR 

• LOCAL : CENTRO· DE INFOR.'IÁTICA EM EDUCAÇÃO - Av. AntÔnio Coêlho 

de Carvalho, n t 1198 - Trem, entre Jovino Dinoá c Le~ 

poldo Machado. 

- DATA : 21.05. 94 

- HORÁRIO : 08:00 às 13:00 horas 

03. CATEGORIA FUNCIONAL: DESENHISTA 

INSTRUTOR D!: ARTES 

t.OCAL : ESCO LA DE .ARTES CÂNDIDO PORTINARl - Rua Cân~l~o Mendes 

- DATA : 21.05 . 9 4 

- HORÁRIO : 08:00 às 12:00 horas 

04, CATEGOlUA fUNCIONAL: MOTORI STA DE VEÍCULOS TERRESTRES 

- LOCAL : ESTÁDIO ESTADUAL AYRTÓ~ SENNA • 

- DATAS : 21 e 22.05 . 94 

- HORÁRIO : 08:00 às 17:00 horas 

Hacapá-AP, 16 de mal o de 1994 

_)q_._, ;J::J. A-cRi.-.'~ 
· ~A NEUCILA DE OLIVEIRA 

Prcsld~ntf! da Comissão 

?ORTARI A ( P ) n2 . 014/94- SP/SEFAZ 

o Secretário da Fazenda do Gover 
no do 3stado do AmaPá , usando das ã 
t r ibuições que l he ~ão conferidas pãr 
Lei, e tendo em vista o que co!'lsta <b 
i'lemorando nQ. C040/94-DAT- SEFAZ. 

R E 5 O L V E: 

Art2 . 12.DESIGNAR, Neiva Lúcia da 
Costa Nunes , Diretora do Departamenro 
de Administração Tributária Código , 
CDS.2 , pertencente a Tabela Permane~ 
te de Empregos do extinto Território 
Feder al do Amapá , lot ada na Secreta 

. ria da Fazendã- SEFAZ , para no prazo 
de três (03) dias , viajar da sede de 
suas atividades Macapá-Ap, até .a ci 

' 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

dade de BRASÍLIA-DF', a fim de 
cipar da 76~ Reunião Ordinária 
mi ssão Técnica Permanente, no 

parti 
da cõ 
peri~ 

do de 15 à 17,03.94. 
Art2.22-Revogam-se as dispos.!_ 

ções em contrário. 
Dê-se ciência, publique- se e CUlll 

pra-se. 

GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA, 
em Macapá/Ap, 11 de março de 1994. 

JOS~ EDSON DOS SANTOS SARGES 
Secretário de Estado da Fazenda 

) 

PORTARIA ( P) nQ, 016/94- SP/SEFAZ 

O Secretário da Fazenda do Gover 
no do Estado do Amapá , usando das a 
tribuições que lhe ~ão conferida; 
por lei. 

R E S O L V E: 

Art2.12- DESIGNAR, Maria da Con 
ceição Alberto do Espírito Santo , Ad 
mi nistrador , Cl asse c Padrão v, Kari 
valda Maciel Simões, Cont ador , Clas 
se A Padrão II e Cléo Penafort Ferrê 
ira , Agente Administrativo, Classe A 
Padrão III, pertencente a Tabela Per 
manente de Empregos à o extinto Ter ri 
tório Federal do Amapá, lotados nã 
Secretaria da Pazenda , Auditori a e 
Secretaria de Administração , para 
sob a Presidência do primeiro consti 
tuirem a comissão de Si ndicância, i n 
cwr.bida de apurar as denúncias fornu 
ladas atr~vés do documento enviado 
?ela enpresa SOUZAHAR - SOUZA SERVI 
ÇOS MA2ÍTIMOS LTDA • 

. Art º . 22- Revogam- se as àisposi 
ções em contrário. 

Dê- ~e cjência , publique- se e cwn 
!Jl"..J..- 512 . 

Gi\FJIKETE DO SJ>C l~ETARI O DA FAZENDA, 
em ~lé1cc~p:1; 1\p , 21 de março de 1994. 

JOS~ EDSON DOS SANTOS SARGES 
secretariô àe Es tado da Pazenda 

?ORTA RIA (P) nQ , 017/94 ~ SP - SEFAZ 

O Secretário da Fazenda do Gover 
no cc Estado do AMapá , usando das a 
t ribuições que lhe são conferidas 
por lei , e tendo em vista o que cons 
ta do Menor ando nQ 060/94-STAG/DAA/7 
SEFAZ . 

R E S O !, V E: 

Artº 12- DESIGNAR, o Agente Ad:ni ' 
nistrôtivo, Agent e em Agropecuária~' 
Datilógrafo , exercendo a função de 
Motori s t a e os t1otori sta de Veículo ' 
Terrestre , pertencentes a Tabela Pe~ 

manente de Empregos do extinto Terri 
tório Federal do Amapá, lotados nã' 
Secre t aria da Pazenàa- SEFAZ , para vi 
ajarem da sede de suas atividade~- l·l;;;:. 
capá- Ap, até os municípios deste Es 
t ado, a fim de dirigirem os veículos 
que conduziu os fiscais no serviço ' 
de fi scalização, no período de 12 à 
10.03. 94 e 10 à 19.03 . 94 , conforme ' 
segue no quadro abaixo : 

N o E 
José M.da Silva Filho 
José Portal Lobato 
José l"íira l"íoraes 
João Paulo Melo Farias 
Eitor.P . D'Almeida 
Pericles R. da Silva 
Hario Cosme c. do Carmo 
Raymundo da c. Amoras 
Sebastião M, Coelho 
Mailson R. Avelino 
Antonio G. sobrinho 
José Ribamar de o. Silva 

I DE STINO 
Calçoene 
Calçoene 
Tartaruga! z . · 
Tartarugal z . 
1-lazagão 
Mazagão 
F. Gomes 
F. Gomes 
Amapá 
Amapá 
P. Grande 
P. Grande 
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Maca pá, 17-05-94 

Artº.2º - Revogam- se as disposi ' 
ções em contrário~ 

Dê~se ciência, publique- se e cum 
pra- se. 

GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA , 1 

em Macapá/Ap , 22 de março de 1994 . 

JOS~ EDSON DOS SANTOS SARGES 
Secretaria de Estado da Fazenda 

PORTARIA (P) nQ. 018/94-SP/SEFAZ 

O Secretário da Fazenda do Gover 
no do Estado do Amapá , usando das a 
tribuições que lhe são conferidas 
por lei. 

R E S O L V E: 

Artºlº- DESIGNAR, Neiva Lúcia da 
Costa Nunes , Diretora do Departamen 
to de Administração Tributária, Códi 
go CDS-2; Edy Pinheiro de Oliveira ' 
Silva, Chefe da Divisão de Fiscaliza 
ção código CDS-1, lotadas na Secreta 
ria da Fazenda- SEFAZ , para viajarem ' 
de Macapá, até BRASÍLIA- DF , a fim de 
Representar o Secretário da Fazenda 
e Assessorar a Representante, na 73ª 
Reunião do Consel ho Nacional de Polí 
tica Fazendária- CONFAZ, no perí odÕ 
de 28 à 30 . 03o94o 

Artº.2º-Revogam-se as disposi 
ções em contrário. 

Dê-se ciência, publique- se e cum 
pra-seo 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 
em Macapá/Ap , 28 de março de 1994o 

JOS~ EDSON DOS SANTOS SARGES 
Secretário de Est ado da Fazenda 

PORTARIA (P) nQ . 019/94- SP/SEFAZ 

O Secretário da Fazenda do Gover 
no do Estado do Amapá , usando das a 
tribuições que l he são conferidas 
por lei, e tendo em vista o que cons 
ta do Memorando nº 095/94-DEC/SEFAZ~ 

R E S O L V E: 
") 

ArtQ . lQ- DESIGNAR, Jorge de Oli 
veira Castro, Técnico em Contabilida 
de , Classe C Padrão IV, pertencente 
a Tabela Permanente de Empregos do 
extinto Território Federal do Amapá , 
lotado na Seeretaria da Fazenda - SE 

FAZ , para responder pela Chefia da 
D'ivisão de Prestação de Contas, CÓ 
digo CDS-1- DECON, durante o impedi 
mento de sua respectiva titular Ma 
ria da Providência Veiga Cabral , ' 
que entrará em gozo de férias refe · 
rente ao exercício de 1993, no . perí 
o do de 28 o 03 à 26 o 04 o 94 . · ~ -

Artº .2º-Revogam-se as disposi 
ções em contrário. 

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

DIÁRIO OFICIAL 

GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA, 
em Macapá/Ap , 28 de março de 1994o 

JOS~ EDSON DOS SANTOS SARGES 
Secretário de Estado da Fazenda 

PORTARIA (P) nQ 020/94- SP/SEFAZ 

O Secretário da Fazenda do Go 
-verno do Estado do Amapá , usando 1 

das atribuições que lhe são conferi 
das por lei, e tendo em vista o que 
consta do Memorando nº 008/94- DAF/ 
SEFAZ . 

R E S O L V E: 
Art º . lº- DESIGNAR, Maria do So 

corro de Souza Miranda , Agente Admi 
nistrativo , Classe A Padrão III 
pertencente a Tabela Permanente de 
Empregos do extinto Território Fede 
ral do Amapá , lotada na Secretaria 
da Fazenda - SEFAZ , para exercer a 
função de confiança de Secretária 
Administrativa, Código CDI- 1 - DAF , 
durante o i mpedimento de seu respec 
tivo titular José Alves de Li~a , I 
que entrou em gozo de férias ~=fe 

rente ao exercício de 1994 , no pe 
ríodo de 04 à 24o 04 o94. 

Artº . ~º -Revogam- se as dispos! 
ções em contrário. 

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

GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA, 
em Macapá/Ap, 05 de abril de 1994o 

JOSt EDSON DOS SANTOS SARGES 
Secretário de Estado da Fazenda 

PORTARIA (P) nQ 021/94- SP/SEFAZ 

O Secrstário da Fazenda do Gover 
no do Estado do Amapá , usando das a 
tribuições que lhe são conferidas 1 

por lei, e tendo em vista o que con~ 
ta do Memorando nº 076/94- ST/SEFAZ. 

R E S O L V E : 

Artº.lº- DESIGNAR, os servidores 
José Soares Penafort , Agente de Por 
taria e Benedito dos Santos Montei 
ro, Motorista de Veículo Terrestre, 
pertencente ao Quadro e Tabela Perma 
nente de Empregos do extinto TerritÓ 
riÓ Federal do Amapá , lotados na Se 
cretaria da Fazenda - SEFAZ, que vi~ 
jaram da sede de suas atividades- Ma 
capá, . até o município de. Amapá 
a serviço de Departamento de Adminis 

- tração Tributária, no dia 26o03 do 
corrente ano. 

Artº . 2º- Revogam- se as disposi . 
ções em contrário. 

Dê- se ciência, publique- se e cum 
pra-se. 

GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA, 
em Macapá/Ap , 08 de abril de 1994 . 

JOSt ' EDSON DOS SANTOS SARGES 
Secretário de Estado da Fazenda 

PORTARIA (P) nQ 022/94-SP/SEFAZ 

O Secretârio da Fazenda do Gover 
no do Estado do Amapá , us~ndo das a 
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tribuições que lhe 
por lei, e tendo em 
ta do Memorando nº 
SEFAZ. 

sao conferidas 
vi sta o que cons 

0039/94- DAT/ · 

R E S O 1 V E: 

ArtQ.lQ- DESIGNAR, Leila Cabral 
~haves, Agente Administrativo, Clas 
se C Padrão V, pert encente a Tabela 
Permanente de Empregos do extinto 
Território Federal do Amapá, lotada 
na Secretaria da Fazenda-SEFAZ, para 
exercer a função de confiança de se 
cretári a Administrativa CDI- 1-DAT, · 
durante o impedimento de sua respec 
tiva titular Regina Coel i Campos F~ 
rias, que entrou em gozo de fér ias, 
referente aos exercícios de 93 e 94 
no período de 1º à 20.02o94 e 21.03 
94. 

Artº.2º- Revogam- se as disposi 
ções em contrário. 

Dê-se ciência, publ ique-se e 
cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 
em Macapá/Ap, 13 de abril de 1994. 

]OS~ EDSON DOS SANTOS SARGES 
Secretário de Estado da Fazenda 

PORTARI A (P) nQ 023/94-SP/SEFAZ . 

O Secretário da Fazenda do Gover 
no do Estado do Amapá, usando das a 
tribuições que lhe são conferidas 
por lei, 

R E S O L V E: 

Artº.lº- SUBSTITUI R, a Presidên 
té .. da Comissão de Sindicgncia Maria 
da. Conceição Alberto do Espírito 
Santo, Administrador, . Classe .A Pa 
drão V, constante da Portaria nº 
016/94- SP/SEFAZ , pela servidora 
Claúdia Farias Monteiro, Administra 
dor, Classe C Padrão I, lotada na 
Secretaria da Fazenda-SEFAZ, como 
Presidente da referida Comissão de 
Sindicgncia. 

Artº.2º-Revogam- se as disposi 
ções em contrário. 

Dê- se ciência, publique-se e cum 
pra- se o 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 
em Macapá/Ap, 20 de abri l de 1994o 

]OS~ EDSON DOS SANTOS SARGES 
Secretário de Estado da Fazenda 

PORTARIA (P) Pº 024/94- SP/SEFAZ 

O Secretário da Fazenda do Go -verno do Estado do Amapá, usando 1 

das atribuições que lhe são confe' 
ridas por leip e tendo em vista o 
que consta do Memorando nº 085/94 -
STAG/DAA/SEFAZo 

R E S O L V E: 

ArtQ.lQ.DESIGNAR, ·o Agente Admi 
nistrativo, Agent e em Agropecuária, 
Datilógrafo, exercendo a função de 

DIÁRIO·OFICIAL 

Motorista e os Motorista de Veículo 
Terre stre, pertencentes a Tabela 
Permanente de Empregos do extinto ' 
Território Federal do Est ado do Ama 
pá, lotados na Secretaria da Fazen 
da-SEFAZ , para viajarem de sede de 
suas atividades- Macapá/Ap, até os 
municípios deste Estado, a fim de 
dirigirem os veículos que conduziu' 
os fiscais no serviço de fiscaliza' 
ção, . no período de 05 à 14.04.94 - e 
1&.04.94 â 27.04.94p conforme segue 
o quadro abaixo. 

N O M E DESTINO 

José M. da S. ·Filho Calçoene 
José Portal Lobato Càlçoene 
José Mira Moraes Tartarugal. 
João Paulo. M. Farias Tartarugal. 
Eitor F. D' Almeida Mazagão 
Pericles R. da Silva Mazagão 
Mario Cosme c. do Carmo F. Gomes 
Raymundo da C. Amoras ·F. Gomes 
Sebastião M. Coelho Amapá 
Mailson R. Avelino Amapá 
Antonio G. Sobrinho P. Grande 
José Rib. de o. e Silva P. Grande 

Artº.2º-Revogam-se as disposi 
ções em contrário. 

Dê-se ciência, publique-se e' 
cumpra- s.e o 

GABINETE DO SECRETÀRIO DA FAZENDA, 
em Macapá/AP, 20 de abril de 1994. 

]OS~ EDSON DOS SANTOS SARGES 
secretário de Estado da Fazenda 

PORTARIA (P) nº 025/94-SP/SEFAZ 

o secretário da Fazenda do Gove~ 
no do Estado do Amapá, usando das ~ 
tribuições que lhe são conferidas 
por lei, e tendo em vista o que con~ 
ta do Memorando nº 142/94-DECON/S~ 
FAZ. 

R E S O L V E: 

ArtQ.lQ- DESIGNAR, o servidor ]e 

remias Alberto do Espírito Santo, o 
cupante da . categoria funcional de D~ 
tilógrafo, Classe A Padrão I, perten 
cente a Tabela Permanente de Empr~ 

gos do extinto Território Federal do 
Amapá, lotado na Secretaria da Fazen 
da- SEFAZ, para exercer a função de 
confiança, de Chefe da Divisão de 
Contabilidade Orçamentária Cédigo 
CDS- I, durante o i mpedimento do seu 
respectivo titular Luiz Çarlos Araú 
jo da Silva, que entrou em gozo de 
vinte (20) dias de férias, relativas 
ao exercício de 1994, no período de 
25.04 à 14.05.94. 

Artº.2º-Revogam-se as disposi 
ções em contrário .. 

Dê- se ciência, publique-se e cum 
pra- se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 1 

em Macapá/Ap, 25 .de abril de 1994. 

JOSt EDSON DOS SANTOS SARGES 
Secretário de Estado da Fazenda 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

DI VISÃO DE ARR ECADAÇÃO 

DEMONSTRA llYO DAS CO TAS DO ICMS E IPYA PER TENCEN TES f CADA MUNICÍPIO NO MÊS DE A B R I 

TRI BUTOS l MUNi ciPIOS 

MACAPÁ 

SA NTANA 

LARANJAL DO JARI 

FERRE IRA GOMES 

AMAPÁ 

TAR TARUG ALZ!NHO 

CAL ÇOENE 

014POOUE 

MAZAG.ÀO 

P~RTO GRANDE 

PR ACU IÍ9A 

I TAUBAL 

CU TIAS 

SoRRA DO ~ AV IO 

AHAPARÍ 

; o i A L 

LRPtCAOAÇÃO o:. t.c . ~ . s . : :rs 

Jfducilção, 
Cultura e Esnorte 

ARREC ADAÇÃO. o~ ~ • t) . \ ' • ,. ~ 

R A T I F I C O 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

: CrS 

JUSTIFICATIVA DE SOLICITAÇAO DE COMPRAS E SERVIÇOS 
NO 057/94-SEECE 
JUSTIF!CATIVA: A presente despesa no valor glob~ 
de CR$ 87 .000 . 00 0,00 (Oitenta e Sete Milhões de Cru 
ze i r os Reais ) em favor da Empresa VARIG - VIAÇAO 
AtREA RIO GRANDENSE, tem corno objetivo custeare~! 
gos com passagens aéreas aos atletas e dirigentes 
que i rão partic ipar da II COPA ESTUDANTIL ern Porto 
Vel~o-RO , no período de 26 à 31. 05 .94 . A Empresa aE 
jundicada é a única de grande porte que faz linha 
para Mac apá com vôos regulares, cuja ca pa c idade de 
!tendirnen to é incontestável e reconhec ida em todo o 
País. A despesa em apreço está fundamentada no CAPU'l! 
do Art.25 da Lei 8.666 / 93, considerando que a sit~ 
acã o enseja i nexigibil i dade de licitação. 

Cumpre- se dessa forma as exigências do Artigc 
26 da Lei 8.666, de 21 de j unho de 1993. 

Maca pa- AP 12 de mai o de 1994. 

HELDER JOSe FREITAS DE LIMA FERREIRA 
Assessor Jurídico da SEECE 

DE ACORDO: 
MARIA DALVA DE FIGUEIREDO 

Presidente da CPL SOLICITANTE: 
·MARIA NEUSA CARMO DE SOUSA 

Secretária 

Trabalho e Cidadania 

J U S T I F I C A T I V A Nº 024/ 94- SETRACI 

PROCESSO N2 2 780 .0010 1/ 94-SETRAC I 

PEDIDO DE COTAÇÃO N9 0148/94-SETRACI 

ASSUNTO: lnex1gibi I idade de Lic ,tação com amparo legal no 

Caput. 25 de Lei n2 8.666 de 21.06 .93 . 
SINTESE: Pagamento de refeiçÕes fornec idas pe la Empresa lva 

niel Flexa Nunes, para atender 275 pessoas que 1n 

tegram a equ 1pe do GEA/ Ação Integrada/ Projeto Ci~ 

dão, rea l1 zada em La;anja l do jar i , no per iodo de 

03 à 07 de Mar ço/ 94, durante a vi agem de serviços 

rea lizada atrav~s da SENAVA, no Navi o Comandante' 

Solon , no t recho MCP/ LJ/ MCP, no va lor de CR$ ... .. 

6.094. 000,00 (Se is mi lhÕes, noventa e quatro mil 

cruzei ros ra is ) . 

' JUSTIFICAT IVA: lnexi gibi I idade de Lic itação, com base · no 

Caput do art l 25 de Lei 8.666/93, em vi rt~ 

de de empresa acima referida manter contra 

to de prestação de serviços com e SENAVA/ AP, 

sendo, portento e indicada para a prestação 

dos serviços de fornec imento de refe içÕes. 

lol,ce~ (AP), 04 de maio de 1994. 

I c M s ! o y ~ 

185 . 849 ,896 , 15 28 . 260. 974,73 

3. 719.350,51 

122 . 066,95 
71. 149.863 . 80 

19. 785 . 755,5 7 

3. 190. 094,65 

4, 301.251 , 21 

3.656. 063 ,51 

11.792.597,08 

5.985 . 907,95 

16.058. 004,53 

7.455 . 502, 10 

2.975.032, 10 

2.68B.282 ,03 

2.831.657. 07 

17,348 .379, 88 

3. 369 . 313,45 

358,43 7. 601,08 32. 102. 392 , 19 

1.433 . 750 . 404 ,38 

64 . 204 . 784, 38 

J U S T I F I C A T I V A N2 025/94- SETRACI 

PROCEESO N° 28780. 1046/94-SETRACI 

PEDIDO DE COTAÇÃO N2 0139/ 94-SETRACI 

ASSUNTO 

SINTESE 

Inexig ibi l idade de Licitação com respdcb no Art . 

25 da L~ i n9 8.666 dP 21.03 .93 . 

Val or dest inado atcndrr ao Contrato n° 001/ 94-SE 

nACI, para expcd iç~o de c~rh ck;es , no val or ,-x

CRS 50.000.000, 00 (Cinquent,, m1 l h~es d~ cru:~i ro 

roa i s ), a ser co I obrado com o C,,rt~r 1 o Juc,; ~ o 

GEA . 

JUSTIFI CAT IVA : A a lud1 dk1 cont ratação r~v~st ~-s~ dr ampar o 

lega l fu lcrado p~ l o art. 25 ê~ Le 1 .666 de 21. 

03.93, ·t endo ~m vist a a invi<>bi l ,d,1de tk- COI11'~t.!_ 

ÇdO de servi ços a ser em prestados pe lo contrata~ 

te. 

JUS T I f I C A T I V A N9 026/ 94-SETRACI 

PROCESSO N2 28780.001005/ 94-SETRACI 

PEDI DO DE COTAÇÃO N2 0131/ 94-SETRAC I 

ASSUNTO : Dispensa de Licitaç~o com base no Art. 25(Caput ) , 

da Le i 8.666 dr 21 .06.93. 

SINTESE Contrataç~o dr ~~rv 1ços dPst 1nados a at~nder o p~ 

gamento ref~rent~ ao fornec 1mento (Consumo) dP 

~gua e esgoto a SETRACI e sues Un idades p~ le Com

panh ia de ~gua e. esgoto do A~p~-CAESA, val or dP 

CR$ 1 8 .121.997 .~3 (Dezoito mi lhÕes, cento~ vint e 

um mi I, novecentos e noventa e sete cruzeiros re

ais e c inquent a e t r;s cent avos) . 

JUSTIF ICAT IVA : A presente despesa se faz necessar ia , cons1 -

derendo o atend imento de forneci ment o de ~gua e 

esgoto pela empresa em refer;ncie e ~ETRAC I e 

sues unidade e est~ \ respeldade pala Le i 8.666· de 

21.06.93, Art: 25 (Ceput), cons iderando tratar-se 

de ~n ice no fornec i ment~ desses serv içe.. htiVendo 

desta forme i nv i eb l i i da de Jur i dica de Compe·t i ção. 

Maca~, 13 de Ma io de ~~~. 

ffliiARC-c~1RA ~ORIM (lii - Secretar i e -

DE 1 9 9 4 

T C • .. • 

214 , 110.870 ,88 

74.869. 214 ,31 

19.907. 822,5 2 

3. 190. 094 ,65 

4. 301. 251 , 21 

3 .656. 063,51 

11.792 .597 , 08 

5. 985.9 07, 95 

15 . CS8 .004 , 53 

7,455 .502,10 

2. 975 . 032,10 

2. 688. 282 , 03 

1.83l.e57 ,07 

17. 34 8, 379, 88 

3. 369 .313,45 

390 .5 39 .993, 27 

JUS T I f I C A T I V A N9 027/94-SETRACI 

PROCESSO N° 2 780.001006/94-SETRACI 

PEDIDO DE COTAÇÃO N9 0132/94-SETRACI 

Pág. ~ 

ASSUNTO D i sp~nsa de Li citaçdo com respa ldo no Art . 25(Ca

put ) da Le i .666 <1r 21.03. 93 . 

SI'\TESE Contr<lt,,ção dr s~rv 1 ços 'le f.1: n~c~ss.w 'o p<' I 11 

Emp1·~s.1 de V i ,,ç~o Aer~,, R 1 o Gr.1nci<>nse - VARIG S/ A 

no v,1lor de CRS .239. 54, 03 (Oito n11lhÕ!''~, ouzl'\~ 

to:~ ~ tr i nt,, ~ nove mi I, 01 toc~ntos ~ c 111qu!'nt.1 <' 

qu,1t1•o CI'U:!' i ro~ r c.:11 s c tr; s c~nt,wos l. 

JUST IFI CAT IVA : Cpr<'s~nt~ s!'rviço ~~ f a: n!'c~s~,;riO p<•l,, Em 

pr!'s,, V i,l<;~o A~rea R1o GP,ln<wns!' - VARIG S/ A, pc

lo r,, to d~ qu!' rC'fC'I'Id.l ElllJr <•nsll A~rl'<l ~ ,, ~nic,, 

sedi,1da no Est ,~do oo Am..1p,; , que atua ~"' t odo t CI'

r i t~r 'o nac ional, v1ab i I 1dk1dP jur 1d1ca de compctl 

ç:Ío, cstilnoo al!llaraoo pelo Art. 25 (Caput l o,, Lei 

.666 dc 21. 06 .93 . 

Mac,,pÓ, 13 de ·~a i o de 1994. 

, /1 - ~ {~& 
f / NARIA DI GLéRf'A I)E OLIVEIRA AKRIN 

" S!'cr~t ,, r 1 ,, " 

JUS T I f I C A T I V A NO 028/94-SETRACI 

PROCESSO NO 28780.001004/94- SETRACI 

PEDIDO DE COTAÇÃO N2 0130/94-SETRACI 

ASSUNTO 

SINTESE 

D i sp~nsa da Lic it ação, com base no Art. 25 (Ce

put ) do Le i 8.666 dr 21. 03 .93. 

Contreteç;o de serv iços destinados e atender o 

pagamento referente a despesa com fornec imento ' 

de energia e l ~tr i ce e SETRACI e sues Unidade ~ 

le Compenn ie de Eletr ic idade do Amapá, no va lor 

de CR$ 14.296.624,60 (Catorze mi lnÕes duzentos 
I 

e noventa e seis mi l, se icentos e vi nt e e quetrJ? 

cruze iros reais e secent e cent avos). 

JUSTIFI CATIVA : A presente despesa se fez necess~r i e pare 

atender a SETRACI e suas Unidades, com forte<;i-
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mento de energia -e l:trica pela CEA e acha- seres· 

pa I duda no A1·t . 25 ( Cuput) cl<l L e i 8 . 666 de 21. 03 

93, em vistu que~ u Cnica que·atende estes ser-

v i ços , f~<1wndo ro i s ,, i 1wi <1hi I idutfc ju"idi c,, de 

con-pet i Ç•IO . 

JUST IFICATIVA N° 03 1/94-SETRACI 

ROCESSO N" 23780 . 001098/94-SETilAC I 

PEDI DO DE C0TAÇÀO N° 0155/94-SETRACI 

ASSUNTO: Dispensa de L1cir,w~o com ba:>e no ilr t . 24, Inc iso 

VII I, da lei n° C. . 66b d<· 21.06 .93. 

SI NTESE : Recursos dest o n.1dn:> ,, ,11 C'ntk·l' Jcsp<'SilS com o co~ 

t•·ato 003/94-SEmACI, "" v,, l oo· de CRS37. 000. 000,00 

to 11° 003/9-i-SElí\ACI, ,, S<'l' fi 1'111<1do <' ntrc> o 

de 

P•·oduç~n Al't<'Sill1<ll do Am<~r,;/c,,s,, dn Artc>s~o . 

obj<'t i' {1ndo u llltllltlf"(•IH:~O ,,dmi n tstr'llt i Vll dn 

contTtlt"o , 1-'t>/\do c•:-;t-e p<'S~Ot1 jur·idicc.l d(• di 

r·Pito p~bltc<J int .. \r•nn , C"l:;O <'lll qu<~ c d1Sf1<'!!_ 

scHiu ,, Ltctf"t.H.:~n. 

AUTARQUIAS SOB REGIME 
DIFERENCIADO 

Partes 

I".STilU '.'E\JTO ~E ~':'..T f\1\iO ~E CCVG!JATO 

O Es t n:1o : .:~ ;,nH;;d e a Prefeitura Vur·.:.c i

pal oe :~tiJn jo ~raJ~ar~ . 

I'1terveo"lient:e: S ... perirte•·:ê-:ia de \ave~j~l.;ã~ o o r,·n=:J3-
SE\,w.; . 

O~jetà 

Slgnatál· ias 

Cessão Ja 3~lsa Es:=~ün ClG, ~ratu:c a 
me r te , num per!:odo de 12 ~·eses . -

A~'JJ:iAL 3.l.'1CEl.LOS , r,ove!'nil:Jor do Estar.Jo 
da A.,opá , VA',l.EL 9AU\JtOC L. f\OJ9TGUES , 
" refe::él ',1~nic i ;:ol de :~tias do Aragu~ 

ri e A\JTO:-.IO I.'A'JOEL I.'ACHA!JO MN'lQUES , Su 
perinte~ente :a SE\AVA . -

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS 
.. .., 

Departamento de '
Estradas de Rodagem 

JUSTIFICATIVA !li 0\14/94-0EP.-AP 

A1ôsuuo : IDEXIBILIDAOE DE LICITAÇAO 
COQTRATO : tl2 006/9HlER- AP 

F1ftftA : TRATOR"AQ -COilÉRCIO E REPRESEQTAÇAO LIDA. 

VAlOR 150.000 (CEnTO E ClUOUERlft Alll U R Y. 

Justific;o-so a inuibilidodo do Licitaçto par a con 

trotaçiio dos serviços inerentes, visando atender desposas coa ~ 
fornocÍDcnto do peçu para oo cquÍpuontos do scrca TEREX e VAl ftET 

o Prestaç;o do Sorviçoo para n•nutonção Prowontiva, Pcri~dica , 
Corrot""' c do Eecrg;ncia, portoncontc• oo Dooartu tnto de Estra 

das de Rodogea-lJER/ AP, refe~entt ao exerc:cio de 1994, cuja aç~o 
ad1inistrati va pela sua natureza e coepro•etioento do GOYERRO 00 

ESTADO 00 ARAPÁ, at~av;s do Contrato ~ 006/94-0ER/A~, no valor 

de 150.000 (Cento e Cinquenh nill U R Y. 

_ • Pao·a salvag,arda d~s altos inter esses da Ad•Íni! 

traçao Pub lica federal e o fiel cuopri~tnto d,as rigores da Lei 

esla JUSTlF ICAI IVA encontra eobasaoento l egal no di sposto do A!: 
l igo 25 , Inciso I , e ainda nas disposiç~es da Lei 8.666/93 de 21 

de junho de 1993, por se tratar de Firoa orue det;u a representa 

ç~o excl us i va da linha TERU e YALnU na praça de nacap; , -

nacap;, 12 de abr i I de 1994 

EngQ. AN~AGA CIIUCR[ 

Dirt(or Geral do OER/AP 

JUSTIFICATIVA ~a 003/9~-0ERtAP 
Assuno 

CONTRATO 

F IRMA 

VALOR 

INEXJBILI OAOE 0[ LICITAÇÃO 

NQ OOB/9'•-IlER/AP 

MOT OBEL - MOTORES OE OEÜH LIDA 

120 .000 (CENTO [VINTE Nlll U n V. 

Just i fica- se'a Ínexibi lidade de l i citaçio para a contr~ 
taç;o dos serviços inerentes , visando atender despesas coa o forneci 

oenlo de peças para os equipaaentos de oarca FIAI-ALLIS e f[HAIERRA 

Prestaç~o de Serv iços e Manutenção Pr eve ntiva , t:nrretiva , Pcr i~dica 
óe E ~erg~nciaJ pertencentes ao Dtpartaaento de estradaS de Roidagu-DER 

AP , rcf erenle ao exerc~cio de 1954 , cuja açio Adainis lrativa pe la sua 

natureza e cooprooetioent o do GOVERNO 00 [STAOO 110 A"AI'.Í, atrav~s do 

COH IRAIO HJ! 008/91,- 0[R/AP no valor de 120.000 (Cento e Vinte Hi ll URV. 

Para salvaguarda dos allos in t e resses da Adainislraçio 

P~b li ca Federal e oriel cuapr ieento dos rigores da l ei, esta JUSIIFICA

IIVA encontra enbasuento legal no disposto do Art igo 25, Inc i so I , 

ainoa nas di sposiç Ões da Lei 6. 666/93 de 21 de ju nho de 1993, por se 

tralar de f lraa que det~ 11 a repruentaç;o exd us i v a da I i nha r I A 1-AlliS e 

e l [MAHRRA, na praça de Hacapa, . 

Nacap~, ~12 de,"bril de 1991 . 

EngQ . AH AGA CIIUC RL 
lhre to o O[R/AI' 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DEl'/IRTAMENro JIJDTCJ.ÁRIO 

ATA DA DUOCENI'ÉSIMA DÉX:IMA 
TF.RCETRA SESSÃO ORDINÁRIA 
DE DIS'ffiTBUlÇÃO F: HEDISTRT 
BUTÇÃO DO DI':PARTI\MENl'O JÜ 
DJCTÁRJO DO P:CIU~IO TI!Tl3Ü 
NAL DE JUS'I'ICA DO ES'I'AOO . ' DO /\MAPA 

r\os onzP !ins do ·r.~s i:- m:1if1 do ·.:l< !•· !11::1. :·! ~ ~1ov·
C< : llos ,. r;ov.·r. ·n•· qUH ' I'O, ios 1? : ( l 11oms. nn ,·:~I· , !X'<>•'Iv;, 
' i~, .'lo (;;ob i nl!t" do 8<'S<'rrbm·p·i lo1· IIONHIXl 1\MAIU\L DE 
MELLO CAS'I'HO, l'!vsi<!< rlt<' . l'<'nl i zou-s• 1 l is· l'ihui,; > • '' ·-

:i S1 r·ibuit:i!.o ·JoR procf"ssos rlbn ixo r"'~l.,· 'int~itlos , roJ rf'onrr· 
r:o=1·.ns io HPr,ir1f."n'o IntC'!''no: 

PRCCF.SSOS llfS'PIHflUÜXJS : 

'I'!UIJUNAL PLENO: 

Ol) - MANDAOO DF: SI'UJHMÇA N~ U?l/9'1 - CAPJ 'I'AL 
TMPr:mANPF.: Hairrltnd;l Si !v:• d:, ( 'm; · ., 
ADVO::ADO: .los(• Jur .•·yiJ I' !l··n · Ps h ~;i : v:1 
JNFOHMANI'F. : G<'ov:u.i i'i1J1t'im 11or),I'S - I I''I•·i ' <> t•1,lfl;,·_:_ 

Détl ' iP Sil!ll."'!.:1.1 

RELA'I'OH: r'xm·Q S:· . P<'s . GTI.Jl~Jl'l'O J>'JNI IF.lHO 

CÂMAHI\ ÚNICA : -----
Ol) - APElAÇÃO CÍ VEL NP- l59/9t\ - CAPI1'AL 

APEI.JINI'E : José F:c:ni lson Gomes da Si lvt~ 
ADV(X}AIJ(): José Gui lhemc da Silva ;3;~<;tos 
APElADA: AfiiAUTO - Amapá Au LomÓve i s I · ci;r . 
ADV(X}AIJ(): E!oilSO;'! Amor-,s da Silv<'ira TÍ1vo: .. 1 
RELATQR: Exm' Sr. Des . LEAL DE MTRA 

PROCESSO F\EDISTRIBUÍOO: 

TRIBUN'AL PLENO .AI:MINISTRATIVO: 

Ol) -~ N2 019/94 - CAPJTAL 
1~: '~o'ilton de Ol ivei r a CaJu~ 
JISSUNI'O: Grati ficação de : unção de c;;,,.. :·c .lt' 

Secretaria (set/93 a jan/94) 
FIEI.ATQR ANI'ERIOR: Exm2 Sr. Des . MELLO CAS'l'RO 
fi.'EUI'l'OR: Exmº Sr. Des . GII..Brn'l'O PIM-!EIRO 

:J.g,da mais haven~o . o E~e '1 iss mo Senhor ::leserrbar: 
gaóor encerrou a sessao. Eu \', , (Bel i l-lar li de Fa 
tima Andrade ) DiretorJ co De!?art n~ Judi\ário , a fiz 
da: i lografar e a syn~crev . / 1 

-· ·- · . l 
De·serrbar:S'or Irirn.ro #11\RAL DE MELLO CASTRO 

Presidente 

----------·---------------------------
DEl'ARTAMENro JUDICIÁRIO 

ATA DA rux:ENl'ÉSIMA 'l)!Íl:IMA 
<;UARI'A' SESSÃO ORDINÁRIA DE 
QISTRIIlJIÇÃO 00 ~ARI'AMFll'ID 

JUDICIÁRIO lXl roR:ÉX;IO 'J.'Riiu.
NAL DE JUS'l'I ÇA 00 ml'ADO DO 
MW'Á. 

Aos doze di ao; do mês de maio do ano de h'l1'. ~u 1 
novecentos e noventa e quatr'O , às :2:00 hc:-asJ. na 
sala reservada ao Gabinete do Desetr.ba.-g<t::c:- DCG.LAS 
EVAOOELJSTA RAJI[JSt Presidente em exerciclo , realizou
se a distribuiçao do processo ab·üxo r'(: :acionado, 
confonr.c nonna<; do Regi"-entó Interno: 

TRIBUNAL PLENO: 

01) - HABEAS CORPUS N2 125/94 - CAPITAL 
IMPEI'RANI'E: i'LA.CANED - Importadora , Co:nérocio , Ir.dus-

tria e Distribuição ltda. 
ADV(X}AIJ() : Ar::onio Cabral de Castro 
PACIENTE: f'lário Consclvan Fi 111o 
AUTORIDADE COA'l'ORA: Elde~e Silva Agu:ar - ?:-c-.o:ora 

de Jus:iça. 
RELATQR: Emç . ·Sr . Des . LEAL DE M1RA 

Nada wais havendo, _o Excelen~j~i10 Se~ror J~se"-barga
do:- encerrou a sessao . Eu ~t.!J,~.•.Q)J ( 3~ 1 • MARL! DE 
FÁTDlA ANDRADE) Diretor a do partamen•o J.Jd'r:ar:c, 
a fiz datilografar e a subscrev: . 

w-a~\ Dcsernbargado?~ EVI\l\GI';L.I SI~ 
?res1centc e:n excrc1ci~ 

CÂWiRA ÓJliCA 

f.IOVIMENTO ESTATÍSTICO ----------------------
ABRIL DE 1994 

(DADOS COLHIDOS ATÉ 30 . 04.94 ) 

I - PROCESSOS DEVOLVIDOS PARA REOISTlUBUIÇÀO: 

DESEMBARGAl10fl ESPÉCIE ----------- ----
DÔGLAS RAMOS NADA CONSTA 

l~ÁRIO GUR'l'YEV 

GILBERTO PINHEIRO 

LUIZ· CARLOS 

NADA CONSTA 

NADA CONSTA 

NADA CONS'l'A 

LEAL DE MIRA .AC 

CARMO AN'rONIO NADA CONS'I'A 

II - PEDIDO~ DE .YIS'i'~ 

DESEMBARGADOR ESPÉCIE -------------
DÔCLAS RA!~OS 

MÁR-IO pURTYEV 

GI LBERTO PINHEIRO 

LUIZ CARLOS 

LEAL DE MIRA 

CARMO AN'fONIO 

NADA CONS'l'A 

NADA CONS1'A 

NADA CONS1' A 

NADA CONSTA 

NADA CONS1'A 

ACr 

I I I - PROCESSOS J ULGADOS: 

ESPtCIE NÚMERO -------
HC 112 
HC 118 
HC 119 
HC 120 
RDO 01 5 
ACr 140 
ACr 146 
ACr 169 
ACr 1 '71 
ACr 181 
IICr 19? 
ACr 19'1 
ACr 197 
ACr 200 
ACr 206 
AC 11 5 
Hc I 003 

l V - VOTOS PROFERIDOS: 

DESF.Hl3AflGADOH ESPÉCIE NÚ~1En0 ----------- -----
DÔGLAS RAMOS HC 112 

HC 118 
HC 120 
ACr 140 
ACr 171 
ACr 181 
ACr 194 
A C r 197 
ACr 200 
AC 115 

MÂIII O GUR'fYEV HC 119 
HC 120 
ACr 140 
ACr 192 
ACr 197 
ACr 206 
Rcl 003 

GILBERTO PINHEIRO ACr 140 
ACr 192 
ACr 206 
Rol 003 

LUIZ CAHLOS HC 119 
RDO ,· 015 
ACr 146 
ACr 169 
ACr 192 
ACr 206 
Rcl 003 

LEAL DE MIRA HC 112 
HC 118 
HC 119 
RDO 0 15 
ACr 146 
ACr 169 
ACr 171 
ACr 181 
ACr 194 
ACr 200 
AC 115 

CAlmO ANTONIO HC 112 

NÚMERO 

139 

NÚMERO 

200 

Vogal 
Vogal 
Vogal 
Re lator 
Vogal 
Vogal 
Vogal 
Voga l 
Vogal 
Voga l 

Relator 
Vogal 
Rev i sor 
Rela tor 
Vogal 
Relator 
Rela tor 

Voga l 
Revisor 
Revisor 
Vogal 

Vogal 
Relator 
Re lator 
Relator 
Vogal 
Vogal 
Vogal 

Relator 
Relator 
Vogal 
Vogal 
Revisor 
Revisor 
Relator 
Relator 
Relator 
Relator 
Relator 

Vogal! 

• 



17494 

HC 
HC 
ROO 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
AC 

V - PIIOCUSOS QUI 
DESEMBARGADOR -ESPÉCIE 
DÔGLAS RAMOS HC 

HC 
RSE 
RSE 
RDO 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
AO r 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 

MÁRIO GURTYEV REO 
AGI 

GILBERTO PINHEIRO RSE 

LUIZ CARLOS 

LEAL DE MIRA 

ACr 
ACr 
Aer 

(Rev) AC 
AC 
AC 
AC 
RDO 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
J.,Cr 
AC 
AC 
AC 
AG 
AGI 
HC 
HC 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
AC 
AC 
AC 
AC 
AGI 

CARMO ANTONIO HC 
RSE 
RDO 
ACr 
!C r 
ACr 
ACr 
ACr 
AC 
AC 
AC 

CONSTANTINO BRMlfiA HC 
RSE 
RSE 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
AC 

VI - .ACÓRDÃOS PUBLICADOS : 
ESPÉCIE NÚMERO 

HC 107 
H c
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
RSE 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
ACr 
'ACr 
REO 
IIJ 
AC 

109 
110 
111 
113 
114 
115 
117 
119 
036 
106 
111 
112 
116 
119 
122 
127 
147 
148 
153 
155 
160 
165 
168 
173 
175 
178 
179 
183 
184 
185 
187 
193 
196 
199 
024 
118 
119 

118 
120 
015 
146 
169 
171 
181 
194 
197 
200 
115 

NÚMERO 
116 
121 

029/030 
037 
014 
140 
190 
202 
203 
209 
216 
220 
100 
106 
108 
114 
125 
137 
147 
149 
154 

026 
022 

039 
201 
.MO 
215 
135 
146 
150 
156 

015 
146 
157 
169 
177 
180 
191 
204 
213 
219 
142 
148 
152 
002 
034 
112 
118 
135 
171 
181 
189 
194 
211 
214 
217 
115 
140 
141 
143 
028 
120 
040 
017 
197 
196 
200 
205 
207 
145 
153 
157 

087/086 
016 
027 
130 
133 
136 
163 
131 

Vogal 
Rel at or 
Vogal 
Vogal 
Vogal 
Revisor 
Revi sor 
Vogal 
Relator 
Revisor 
Revisor 

DATA 
11.04. 94 
25 . 04 . 94 
02 .03 . 94 
04.04.94 
16 . 11.93 
26 .04 . 94 
26 .04 . 94 
18 .03.94 
18 .03. 94 
27 .04 . 94 
27 .04.94 
28.04 .94 
06 .05 .93 
'22.06.93 
23 .06 . 93 
02. 08 .93 
08.10.93 
09. 12.93 
18.03.94 
28.03.94 
28. 04.94 

17. 03.94 
17 . 03. 94 

20 . 04 .94 
05 . 04 .94 
27.04 .94 
27 .04 . 94 
26.04.94 
18 .03 . 94 
06.04 .94 
28 .04 .94 

20.04 .94 
20.04.94 
04.03.94 
20. 04.94 
04 .04. 94 
22.02.94 
11.04 . 94 
04 . 04 . 94 
20 . 04 . 94 
27 . 04 . 94 
04 . 03. 94 
26 . 04 . 94 
06 . 04.94 
26 . 04 . 94 
12.04.94 
13 . 04 . 94 
12.04.94 
24.03 . 94 
13.04.94 
12.04.94 
23.03 .94 
05.04.94 
26 . 04 .94 
20 .04.94 
26 . 04 . 94 
20.04 . 94 
18 .02.94 
18 . 02. 94 
04 . 03 . 94 
24.03 .94 
20. 04 . 94 
20 . 04 . 94 
28 . 04.94 
26 .04 . 94 
15.03 . 94 
20 . 04 .94 
07 . 04 .94 
12.04.94 
16 . 04.94 
15 .04.94 
26.04 . 94 

02.12.93 
24.09.93 
24.09 . 93 
20 .09.93 
23 . 09 . 93 
22 . 09. 93 
12 . 11 .93 
27 . 10. 93 

AC 
A. C 
AC 

DIARIO O~CIAL 

130 
134 
136 

Macapá-AP, 03 de m~io de 1994. 

l• VARA cfVEL E DE FAZENDA PUBLICA 
JUIZ DE DIREITO: CONSTANTINO TORK BRAHUNA 
CHEFE DE SECRETARIA: LUCIVALDO DOS SANTOS FERRE I RA 
!XPEDIENTE DO DIA 12 DE MAIO DE 1.994, Para c iência 
das partes, advogados e as devidas intimaçÕes. 

PR0C1SS0 Hl -597/93 - EXECUÇÃO - Requerente: ' tiANCO DO 
BRASIL S/ A ( adv, Sulamir Palmeira Monassa de Alme i da) . 
Requerido: B. B. DE SOUZA e BENEDITO BRI TO DE SOUZA 
DESPACHO: "N. A. Oficie-se ao CartÓrio à e Regist r o de 
!moveis desta Comarca, a fim de que remeta a Certi dão 
relativa ao cumprimento do mandado de fls. 66 dos autos. 
Em seguida, à conta para oe cálculos de atual 1zação 
do débito e à avaliação para atualizaç ão do valor JO 
bem penhorado. Vindo aos autos a conta e laudo, d1ga:n 
em cinco (5) dias as partes. Intimem-se" . 

PROCESSO Nl 981/93 - RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA 
- Requerente: A VENCEDORA representada por Ml da Graça 
Souza Ferreira ( adv. Marcos Nogueira ) . Requer1do : CARLOS 
ALBERTO DOS SANTOS (adv. Walber Luiz de Souza Dias ). 
DI!SPACHO: "Digam as partes sobre a conta àe fls. 72/73 
dos autos . Conclusos. Intime!l)o6~~·. 

PROCESSO Nl 1320/93 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Requerente: 
JUVENIL DOS SANTOS FERREIRA ( adv. J osenildo de O li v e i r a 
Cuimar), Requerida: JOANICE DA SILVA COSTA (adv, Mana 
Lins Pastana). DESPACHO: "N. A. E apeei quem 86 partes 
as provas que pretendem prodnir. Intimem-se" . 

PROCESSO Nt 1385/93 - Requerent e: FAZENDA PÚBLICA DC 
AMAPA (adv. Aline Maria Costa Lei t ão) . Requerida : I VANEIDE 
FERREIRA DOS ANJOS. DESPACHO: "N . A. Suspenda- se a e xecução 
por um (l) ano ou ate event~al nova iniciativa de impulsac 
processual por parte da exequente. Intime·-ae" . 

PROCESSO Nl 1504/94 - EX,CUÇÃO FORÇADA - Requerente: 
GRAN OURO DO BRASIL LTDA. (adv. Laudenor Jacob Gomes). 
Requerente: OZÉIAS MOREIRA 00 NASCIMENTO. SKNTKNÇA: 
"Vistos, etc ... Ante ao exposto, julgo, com fundamento 
no dispositivo legal citado, extinto o processo de excução, 
autorizando, em vista disso, o levantamento pela exequente 
da quantia deposi tada. Transi tada em julgado esta senteça, 
certifique-se nos autos, arquivando-os apÓs realizadas 
as corr e spondentes baixas nos registros, inclusive no 
CartÓrio Distribuidor de açÕes desta Comarca, Publique
se, registre- se e Intimem-se'', 

PROCESSO Nl 1516/94 - REIVINDICATÓRIA - Requerente: 
JOSE RUBENS BASTOS e MARIA JOSÉ AMARAL BASTOS (adv. 
Arlet e Maria Tavares Franco). Requerida: MARIA PEREIRA 
CABRAL. S~A: "Visto~ , etc •• • Em vista do exposto, hom~ 
logo a desietencia da açao requerida pelos autores, para os 
fins previstos naquele aludido dispositivo legal, e 
julgo, consequentemente, extinto o processo com fundamento 
no art. 267, inciso VIII, do referido CÓdigo, condenando
lhes ao pagamento das custas e despesas processuais , 
exclusiye honorários adyocatlci~~ porQue não contestada 
a ação. Transitada em julgado esta sentença, ~tiÚque
se nos autos, arquivando-os em seguida. Publique-se, 
Registre-se e Intime-se e Cumpra-se". 

PROCESSO Nl 1404/94 - MANDADO DE SEGURANÇA - Requerent e : 
SALAM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L TOA-ME ( adv, Itami r 
Carlos Barcellos), Requerido: PREFEITO MUNICIPAL DE 
MACAPÁ (adv . Waldeli Gouveia Rodrigues). SKNTKHÇA: "Vistos, 
etc. . • Em vi~ta do exposto, julgo frocedente o pedido 
e, em conaequencia, ratifico a provisao liminar deferida, 
concedendo e11 definitivo, a s egurança il!petrada, para 
o fim de declarar inv~lido e cassar o ato de Prefeito 
Municipal de Macapá, que, acolhendo a proposição contida 
no of!cio n2 002/94-AUDI, de 12. 01.94, s uspendeu a 
impetrante, por prazo indeterminado, de licitaçÕes e 
contrataçÕes com o Munidpio de Macapá. Sendo o mandado 
de segurança uma modalidade de ação civil, malgrado a 
sÚmula 512 do STF, tenho-a como sujeita ao princ{pio 
da sucumbência , da! porque condeno a autoridade impetrada 
ao pagamento das custa s processuais e honorários advocat!
-:ios que arb~ tro em quinta ( 15) por cento do valor da 
causa . Recorro ex ofÍcio desta sentença para o Evégio 
Tribunal de Jus t i ça do Estado do Amapá, nos termos do 
art . 12, paráar afo Único, da Lei Federal nt 1533/51 
e do art. 475, inciso II, do vigente CÓdigo de Processo 
Civil . Notifique-se a autoridade coatora. Publique-se, re
gistre-se e intime-se. Transitada em julgado esta sent en
ça , certifique-se nos autos, arquivando-os em seguida", 

PROCESSO Hl 1552/94 -,REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Requerent e: 
JOSf RUBENS BASTOS e MARIA JOSÉ AMARAL BASTOS ( adv, 
Arlete Maria Tavares Franco). Reque~ida: MARIA PEREIRA 
CABRAL. DESPACHO: "R. ;., Adequam os autores o pedido 
a açao propria, no prÀto de dez ( 10) dias , I ntimem
se". 

O presente expedient:e será afixado e publicado na. f orma 
da Lei. Dado e pi!!!liado neat a c idade de Macapá , Capita 4 
:lo Estado do Amapá, aos doze dias do mêe maio de 
hum mil novecentos e noventa e quatro, Zene i de P. 
~ilva, Auxiliar Judiciário, o datilografei. 

JUÍZO DE DIREITO DA 21 VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA 
JUIZ DE DIREITO: QR, RAlMUNOO NGIATO FOOSEX::A VALES 
CHEFE DE SEX:RE'I'ARlA: MAURO JORGE BRANDÃO 

EXPEDlEN'fE DO DIA 12,05,94, PARA CliN::lA DAS PARTES E 
MJVOOAIX13, . 

'PrQC , nq 1.109/93 - ORDINÁRIA DE COBIW-ÇA - A.: TRa'lCAL 
MATERIAIS DE CCtlSTRUCÃO LTDA (~dv. Peulo Braga)". R.: EGO 
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DFRESA G~H."L DF. OfiRA.3 S/A ( • Rt~. 
Ql): " J , A. O recurSç : t s oVO 

requ ts1tos pr=v s s 10 Art. 514 <1 r· .F-•• I 

recebo a ~l<.çà: em eu rlup ... o e ... eg .. l efe1to. 1 1 ~se o 
apelOOo para, querenoo, oferecer contra-re::ões ·~m 15 (qu i~ 
ze) rllas. Decorrt'ic e;,se pr.IZO, C"om ou sem !"f'spcst< lo re-
corrido, baD~em os a:Itos à con•a, p • .. o 1'1 "'f!o aro. 
Mcp , l u.05.9-1, (<tl Hu t G:.~ ... lhe'Tre ~. OOL." L h .. z 
rle Dt re 1to''· 

Proc. nq I .392/94 -
CC'M , JND. MAT. CF'lÂ'~ 
PEREI RA I r.l'fr (Mv. 
Vtegas l. IESPN:Hl : '" 
seguJr, mantfeste ~e 
<iocunentcs ;untarlvs 
Ruy Gu .lhe"'lle V. So' , 

:)ua"l t o à 
o pr~o 'ld su ;:~ soo1 
que nc.c possu ' z 
se as ava! s•<>a ve'1 ou nao O<JT ic 
ao aoorrlo. ::->tt"e-5 
V. Souza F l-ho" 

Prcc. n• 1 . 22!/~J
DO AMAPA (Mv. ?t 1 

LTDA. DESPN:Hl: 
se a e xequen e. 
Ju1 z rte Dtretto. lolc. <!, 

L -"' / 

CR~Z !~A
f s. J v . t-l<:p , 

rla Defensor 1 a, 
te Justtç<.~. 1·1<.' r , •t- ,... 

F llho - JuJZ rle D 1 re •c". 

DF t.W:APÁ Al.' , A,l;;, 
( SUA.'IY Ct."l-lE S 'lF 

DATIL( 'GRAFFJ r EL , 
RIA , O SVBSCRF'Jl. 

21 'lAR.\. ... ~;, 
D! R.;;I..:O: 

D~§FACHOS ~ EBOC&S30S: 

PROCESSO: NQ 360/89 (D!IÓJ\~ o 1 I T .3 
Recauere1n e: L.N. :r. 
AdVOci~do: Dr. Pedr o Petco• 
Requerido: R,de •h G. 
W§PAQJ O: " R:I . J.Ji gu o A. , em lJ .~.L .. ~, .)_ "'l 
contes .;ação de fla. d),/83 'JQ,I.' . .1 ... ,-1, J. ~. 
(a) Dr. Agostir.o Silvérlo J~or. 

PROCESSO l1 2 l. 755/94 (uO!d .Dr.. ..;,..:f.J•JD•..:: • fÓ1ü! 
Requerente: R." .?. 
Advo..,a.do: Dr •. ~-so. ra.n,.a 
Requerido: i .... t . 

Advo_,o~.do: Dr. ,/ .ar •• •....t -..o 
,R&iSPAÇHO: " J • .vi.,._. v A, , " 
Dr, AéOS t i no Sll•ár~o v~l~r. 

PROGESSO ll ç 
Re-lUB r ente : : .. , r.. S. do 
AdVoJado: ur• oel v 

Re;.uerido: D.dc G.C. 
n;:;sPAQHO : " D~~a o A. , m lJ. T El 

:pá , ... 2 . 0~.J4 1 ,..1) :Jr. tidão de fla. 07-lg.I ,' -C 

Agoatlno ~il~érl. Junior; 

PROCESSO NO l .uC9/~.~ (:rt/.!L '?A ....... !. C/~ ALL; , ) 
iltequatente : 3. de ~. d.1 S. 1 anal r.p. por r. dos 
s.c.d<1 s. 
Adv.:>gado: Dr. faulo J sé a Silva • ....10 

Re~uerido: r,,J,J,p, 
Advogado: D~ . ~~nejito u. ·ra Á 

D+ji§P4C.l0: "J, d c)e..., A.l.", ..l.CL.pá, :, J'i.94 1 
(a) Dr. AJoatinv ~1lr'ri~ •uni.r. 

PR.\ZO: 20 dias 

AUTvRA: 

~U: 
'PROOJ!:SSOI 
AÇÃO I 
FIN.UIDADEI 

t~~ JO~l:o!HL.vA !JOS S.w l'C.:~ DIAS 
D .... ·a ~,;o. J.e 5Jc r Jtaz1a 

RALFIW SZRGIO FRAHÇA :ttrEDES,. 
nor rep. por IIANOELINA DA ron 
S~OA l R.&HÇA 
Pi.ULO sjaGIO 1Erul.t.NDES iiUED.i:S 
l. 705/93 
.U.nu::liTOS 
C i te.ção cl.o réu para apresen -
tar a contestação cabÍvel, qul 
tiver, e e.oompanà~ os demais' 
termos do prooaeeo até o !1n&l 
Intimação do mesmo para que oom 
pareça a audiência de conci~ 
ção prévia, cl.esigtUda para o 
dia 27.06.94, às 09100 ho~. 



Jviacapá, '1.7 -05-94 

'SSDE DO JU:!zo: Ediffcio do. Forum, 2& Vara de 
Família, Órfãos e Sucess9es 
Av. Fab, n2 1737, centro. · 

21 VARA DE FAMíLIA, ÓRFÃOS E SUCESS0ES 
JUIZ DE DIREITO: Dr. AGOSTINO SILVJ!:RIO JtnUOR 
Cl(JFE DE SECRETARIA: JOCENILDA DOS SANTOS DIAS 

EXPEDIENTES DIVERSOS: 

DESPACHOS EM PROCESSOS : 

PROCESSO N2 1.764/94 (I~v. DZ PATER. C/C ALDJ.) 
Requerente: B.R. da S. e S., menor rep_. por M.G. 
da S. e S. 
Aõ.vogado: Dra.Helo:laa :r. Furtado de illenezes 
Requerido: J. de J.P. de B. . 
Advogado : Dr. J osé Luiz Calandrini de Azevedo 
DESPACHO: 11 Especifiquem as provas. I." lolacapá, 
05 , 05.94. ( a ) Dr. Agostino Silvério Junior. 

PROC~SSO N2 1.759/94 (~~CUÇÃO DE ALiuillNTOS) 
Reuqerente: T. L.B.F . e out ro , menores rep. por !J. 
das G. :a. de s. 
Advogado: • Dr. Hilton ~onçalves RibeiDo 
Reque rido: G.C. ] , 
J)E§PACHO: 11 Diga a exeq_uente. I • 11 ~lacapá. 04. 
05.94,(a) Dr. Abostino Silvério Junior . 

PROCESSO Nº 1. 779/94· (IlJV. DE PATER. C/C ALI1d.) 
Req_uerent e: J .s. dos s., menor r ep. por !II.A.S.dda 
s. 
Advogado: Dra. Guilher ... ina I. s. 7aV:arés. 
Requerido: J .W.N. dos s. 
Advogado: D~. Jo1o Soares de Almeida. 
DESPACHO: " Especifiquem as provas. r. " Macapá, 
05. 05 .94, ( a ) ~r. Aóostino ~ilvério Junior. 

PROC3SSO Nº 1.693/93 (INVENT~O) 
Requerente: S.K.U. 
Advogadoj Dr. José Luiz Calandrini 
Requerido: K. M. 
D.óSFACi10: "J . Ciência às partes e 6 MP .I. 11 J,Ja
capá, ·o2.05. 9 4 , (a) Dr. Agos tino Silvério Junior. 

PROCESSO N2 1.715/94 (CONV. DE SEP. EN DIVÓRCIO) 
Requerente: J,; ,:r,j), 
AdvoJado: Dr:i . "oncei ção õ.as G. Am·Jras &~ra. 
Re~uerido: L.G.D. 
DES~CHO: '' R. H. Espetifiquem as pro-qas.I. 11 Ma
capa, 03,05.94 , ( a ) Dr. Agostino ~ilv~rio Junior. 

~~:;'yju.• . 
JOCBNILDAJDbS SAl!TOS DIAS 
Diretora de Secretaria 

2G VilRA DE FA:.:ÍL:.LA,ÓRFÃOS E SUCESS0BS 
JUIZ D..!: DIREITO: Dr. AJOSTIHO SILV~R:O J tnUOR 
C:{J!:F.Z DE SSCRS·rARIA: JOCENILDA DOS SAl~TOS DI AS 

EXPEDIEJ~Eª DIVERSOS: 

DESPACHOS ~ PROCESSOS: 

PRGC~SSO: N2 1. 258/93 ( ALI:·.iENTOS 
Re4.uerente: F.L. da. s., men or rep. por ··r.L.P.de L. 
Advogado: Dr. Nilson Alves vosta 
Re ~uerido: L.F.B. da s. 
DEm9HO: 11 Di._sa o A. Ciência ao :·.:P.I. 11 I'ol...!capá 
02.05.94, (a) Dr. Agostino Silvério Junior. 

PROCESSO i·i2 1.855/94 (EXONERAÇÃO D:S ALThiEN:rGS) 
Reuq,uerente:J ,H. dos s.v. . 
Advogado: Dr. José Ferr eira Oosta 
Requerido: r.; .de A.V, rep. por l~ . de J.P.de A. 

DE§pACHQ: " Eillende-se a inicial, em dez diae,eob 
pena de indel'eri~üento. I. 11 iJ.oJ.capá , 02. 05 . 94, ( a) 
Dr. AJostino Silrériv Junior . 

FROCtSSO lf2 1.447/93 (IHV.DE PAT.En.C/0 ALI!.!E!U'OS) 
Requerente : S.S.de o. , menor rep. por s.s. de o. 
Adyogado: · Dra. Jilma .Uves da Silva 
Requerido: E .P . da S. 
Advo~ado: Dr. Buben BemerD~ 
DZSPACHOj 11 Di.;a a A. , em 10 di as, sobre .a Cer4i 
tidão de fls . 21-V2,I,'' i\~aca.pá, 02.05.94, (a) Dr. 
Aóostino Silvério Junior 

PROCESSO: N2 1. 202/93 ( INVZHTÁRIO ) 
Raque2·3nte: H. :1. 
Ad~ogado: Dra. Antonia tilani G. de Ale~car 
Requerido: ioi .H . 
DESPACHO: 11 Digam o e i1erdeiroe , em 15 dias, ~o
bre o parecer d[e 11e. 36. !. " r.lacapá, 04 .05. 94,(a) 
Dr. Agostino ~ilvério Junior. 

PROCESSO N2 1.457/93 ( 4LI1,JZHTOS ) 
Rs (j_uerente: D.C • .ll!., mencir rep. por c.p.c. 
Acvogado: Dr. Benedito c. Br~ga 
Requerido: A . I~ I ili. 

' DESPA.CijQ: 11 :!:liga o A.I. 11 r~acapá, 04 . 05 . 9~,(a) 
~r. Afoetino Silvério J unior. 

PROC;!;SSC N2 100/91 (REV. DE ALD·iEi~tOS) 
Requerente: V.G.L. 
AdYogado: Dre. . t!u i lher:nina I. S. Tavares 
Requerido: M. de J , dos S.L. 
~: 11 Diga e A., em cinco dias, s obre a 
Certidão da fls. 13-Vll . !, " 1íacapá, 04.05 ~ 94.(u)DL 
Agoetino Silvério Junior. w.· 

U:.J 
JOCENILDA OS ~1TOS DIAS 

Diretora de So~rdtaria 

, DIÁRIO OFICIAL 

i~ VARA DE FAMILIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES 
JUiz· DE DIREITO:: Dr. ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA 
CHEFE DE SECRETAJUA.:: MA:RI0ILD.A:. SIROTHEAU 

EXP'EDIENTE DE INTIMAQiO DO DIA 13.. 05, 94i. PARA CitN 
CIA·. DA:S PARTES E ADVOGADOS. . 1 

PROC. Nll 1,664/93-DIVÓRCIO LITIGIOSO-A. :R.S.F.DEB. 
(Adv . Aldenor Sales Fonseca) , R, :B,P.DE A.B. (Adv: •. 
Curadoria de Ausentes). DESPACHO SANEADOR:"Vistos 
em saneador etc ••• As partes são legítimas e bem 
representad~. Preaentea as condições da ação e 
pressupostos processuais, Processo em ordem, NADA 
A S~fEAR. Declaro encerrada a fase poBt~latÓria • 
Defiro a produção de prova oral em audiência de 
instrução e. julgamento que designo desde já. para 
o dia 08.06.94, às ll:OO h, oportunidade em que 

. serão tomados os depoimentos pessoais das partes e 
j ouvi das as testemunhas a tempadamente arroladas . In 

timem·-se as partes 1 seus. procuradores e d~-se ci- . 
ência à Curadoria de FamÍlia. Diligencie-se. " Int. · 
Mop, 09.05.94. 

SENTENÇAS ID~NTICAS : 
PROC. N9 1.598/93-ALVARÁ JUDICIAL-A. :K.I,G. D, ,rer/ 
p/I.DE N.DE F~G. (Adv. Caleb Garcia biedeiros ) . 
PROC, N2 1.770/93~INVESTIGXÇÃO DE PATERN. C/C ALI . 
?.TENTOS-A. :L.C,D. M., re.p/p/M. DAS G.D. M. (Adv. Fi 
l omena da S. Valente). R.:W,R, G.DO N. 
SENTENÇA: "Vistos e etc ••• Julgo extinto o proces
so sem apreciação de mérito, nos termos dCI Art. 
267, i ncis o IIJ , do CÓdigo de Processo Civil, eis 
que a parte autora~ ainda que. regularmente intima,. 
da a . tanto, conforme prova dos autos, deixou de 
promover os atos que. lhe competia., abandonando a 
causa por mais de trinta (30) dias. Sem custas, 11 

P.R,I. Mcp, ••• /05/94. 

DESPACHOS TD~NTICOS: 
PROC. NQ 1. 735/ 93-INV, DE PATSRN, C/C ALlllENTOS
A.:J.B.F.R., rep/p/D.F.R. (Adv , Ericláudio Alen
car).R, :R, F.P.M. (Adv. Walber Luiz· de Souza ) . 
PROC. N2 1.751/93-HTV,. DE P!,TERN. C/C ALIMENTOS
A, : R.C.~.DA S.,rep/p/R.M.DA S,(Adv. Filomena Va~ 
lente). R. :R. L.C ,(Adv, \Yalbe r J,uiz de Souza), 
PROC. NQ 1.832/94:-INV. DE PATERN . C/C ALIMENTOS
A. :A.S.N.,rep/p/M.H.D.S,(Adv. Francineudo de CB.§. 
tro). R. :A.M.L.R. (Adv:~ Marcos Nogueira.).· 

IPROC. Nº 1.847/94:'-INV. DE P.A'I'F.R.~. C/C ~LIMENTOS
A.:A.F.B.,rep/p/E.B.(Adv .. Marc.os Noguelila) . R.:J. 
B,L. (Adv. V.era de Jes.us Pinheiro). 
DESPACHO S.~NEADOR : "Vistos em saneador etc... As 
partes são legÍtimas e bem representadas. Presen 
tes as condições da ação e os pressupostos de 
constituição e desenvolvimento válidos do feito 
Processo em ordem. NAD~ A St~EAR. Declaro encer
rada a fas.e postulatória, Defiro a . produção de prQ. 
va pericial, consistente em exame. hematolÓgico p~ 
ra a . exclusão do vínculo genético , tipo ABO, a 
ser realizado no dia . ••• , às .. . horas, na· sede do 
Departamento de PolÍcia Técnica de Macapá-DPT, sob 
a responsabilidade de seu Diretor ou de outro pe
rito oficial por ele indicado, pertencente ao Qtt,!à 
dro. As partes (autor(a), representante legal e 
suposto pai ) deverão comparecer. no dia e hora i.n 
dicados· para a. coleta ·do material sanguíneo, mup.i_ 
das de documento de identidade, O laudo pericinl' 
deverá ser apresentado em . Juíz~ n o prazo. de 15 ( 
qui.nze) dias, contados da data acima estipulada. 
Faculto às partes, com fulcro no § 12 do art. 4~ 
do CÓdiBo de Processo Civil, a indicação de assi~ 
tentes técnicos e apresenteçno de quesitos . Defi
ro, ainda, a produção de prova oral em audiência~ . 
de instrução e julgamento , ocasião em que serão t.2 
madca os depoimentos peasoaj~ na representante 1~ 
gal do (a) autor(a) e do pretenso pai, além das 
oi +.ivos das testemunhas atemoadamente arroladas • 
O(A:} autoil( a.) dav.erá estar r~esente à assentadnm 
ra breve e discreto confronto fisionômico com o 
requerido. Ofi,cie-se ao. Dapa"C'tamento de PolÍcia ' 
Técnica. Intimem-se •. Dê-se ciência ~Curadoria de 
FamÍlia. Diligencie-as . " Mcp , ... /05/94. 

PROC. Nll 1.167/93-IN\', DE PAURNIDADE-A, :S,M. ,rep; 
p/L.R.M.(Adv .•. Ruben Bemarguy).R.:J.J.M.DA C. (Adv. 
Heloisa Helena de Menezes). DESPACHO:" ... Intime
se o parte requerida para quo recolha. o aaldo de
vedor da. perícia conforme solicitação do NÚcleo de 
Genética Médica- GENE. Prazo~ 5 dias, "Int. Mcp . , 
09.05 . 94<. 

PROC. NQ· 1 •. 905/94-INY. DE PA.TEJ:llí. C/C ALIMENTOS
A,:J.V.DOS S,,rep/p/~.V.S.(Adv •. Pedro Petcov).Il.: 
E.A. A. DESPACHO: "Sob1e a certidão de fls. 11-v ~ 
diga o autor em 5 dias·. 11Int. Mc.p, 09.05.94 · 

PROC, . N2 1 . 739/91-INV., DE PATERN. C/C ALIMENTOS
AA.:D.P,B,DA S. 'ê/ou, rep/ p/A.R,B.DA S, (Adv. Jo
sé Domingos Neri dos Santos), R,:O.F,O~(Adv, Fl,i 
vi o Costa Cavalcante). DESPACHO: 11J .. Sobre o lau
do, digam as partes e o Parquet no 11raz.o leg?-1. 11 

Int. Mcp, 11.05.94. 
I , . 

PROC. N2 190/91-ARROLAMENTO-A, :G. C.DE M, (Adv. Lu 
ei Meire Nas:cimentó). DESPACHO: "Sobre a . conta, ai 
gem as partes, a Fazenda PÚblica e o MP, no prª 
zo l egal. "Int. Mcp, 06 , 05 .• 94. 

PROC. N2 505/ 91-ARROLALflrnTO-A. :M,DE Lo~(Adv. J2 
sé Luis· Calandrini J. . DE~ ACHO: "Diga a:· inven tari
ante em 10 dias,"I nt. Mcp, 09.05.94. 

'PR_Q,Ç. ~ 1.793/93- INVENT..<RIO-llo:S,J.S,DO N.e/oue. 

Pág.8 

(Adv. Marly Porpino Nunes l .. DESPACHO.: oi Traga. a . fn
~entariante em 5 diaa, cÓpia do& documentos rela

. ti v.os à. tranafenência. do imÓvel indic.ado na letra. 
, :a· da inicial,' que. aatão. tremi tando junto a Preféi 
túra Mwlicipal de Maca11á, a fim de viabilizar a 
análise do pleito formulado às fls . 24."Int . Mc.p, 

· ~.~.~. . 

PROC .• N!l 1.517/93:-I NVENTÁRIO-AA.:J.L.DA c.e/ou • 
.A:dv. Evaldy Motta) • DESPACHO: "Manifeste-as o :inven 
tariante em 5 dias."Int. Mcp, 09.05.94. 

PROC, N9 1.962/94~REMOÇKO DE INVENTARIANTE-A.:A • 
B.DO C. (Adv. Carlos Augusto Tork). DESPACHO: "Inti 
me.-se o inventariante. para, no praz.o de 5 dias,d!!, 
1fender-se e produzir provas." Mc.p, 05.05. 94. 

PROC. N2 1,887/94JlMRDA. E RESPONSABILIDADE-Ao: Ro 
S,T. (Adv.. José Ferreira Costa).. R. :M.DOS S.A. ~ 
PACHO: "Ante a certidão de fls, 10-v, diga a . par:
te autora em 5 dias. A nós, Õ. Curadoria de FamÍlitL" 
Int •. Mcp, 05.05.94. 

PROC. N!! 1,645/93-MEDIDK. CAUTELAR-A, :A.A.DO C, (Ali, 
vogado Ericlaudio Alencar Rocha). R.:A.A.DO C. e/ 
ous, SENTENCA: "••• Pelo exposto, julgo p:roc.edente 
a aç,ão para ass·egurar à requerente o direi to de 
continuar visitando a mãe, ratificando os termos' 
da liminar conc.edida. Sem custas ou honorários . H 

P.R,I. Mcp, 05,05 . 94. 

PROC, N!! 1.690/93-ALIMENTOS PROVISIONAIS-A. :M. DA 
P .N .:P. (A'dv. V era de Jesus. P.i.nheiro). R,: R.DA S. P. 
(Adv .• Nilson Alves), SENTENCA:"Vistoe etc . .. HomQ. 
logo por sentença, pana que produza seus e.í'ei tos 
l egais, a . liquidação de fls. 35. Digam aos beneft 
ciárics se ainda têm interesse no prosseguimento 
do feito em igua: prazo, pena de arquivamento.Sem 
custas, ante a conc:essão de fls,29."P.I.Mcp,6.5.94 

PROC, N2 1.334/93- ALD.lENTOS-.A, :D.H.P.DE M. ,rep/p/ 
S.M . DO P . S.DE A.M.(Adv; Hel oisa Helena de Me~) 
R.:G,B.M, SENTENCA::"Vistos etc, .. Julgo extinto o 
process o, sem julgamento do mérito, com ful cro no 

, Art. 267, VIII, do CPC, considerando o pedido de 
desistência formulado pela parte autora e aceita 
pelo réu. Sem custas, ante o pedido de justiça gr§: 

tui ta. deferido às fls. 02. "P,R.I.Mcp, 29. 04. 94. 

PROC. N~ 1.791/93-EXECUÇÃO DE ALir4ENTOS-AA.:C. L, 
R,R.~/ou, rep/p/H.M.R,R,(Adv, Heloisa Helena de , 

. Menezes),R,:L.S.D.R.(Adv •. Nilson Castil.o 'Dias). 
SENTENÇA: "Vistos etc, •• Julgo extinto o presente : 

, processo de execução, com apreci.a.ção de ·méri t<r, 
nos termos do Art. 794, inciso I, do CPC, eis que 
a parte executada/devedora, conforme prova dos a~ 
tos , satisfez a obrigação dela. objeto.Sem custas. 
P,H. I. Mcp 1 06. 05 , 94. 

PROC. N2 1. 766/93-EXECUÇÃO DE ALD~NTOS-AA. :D. C, 
L.T. e/ou , rep/p/O.M.G , L. (Adv.. Vera de ,Jesus Pi -
nheiro) .• R.:O.R.T.(Adv. Lourival de Q. Alcantara), 
DESPACHO: "Digam os exequentes em 5 dias. "Int.Me.p., 
06 .05.94. 

PROC. N2 1. 973/94-REVISJí.O D'E ALIMENTOS-AA. :R.P,R. 
e/ou, rep/p/I.A.P. (Adv. Walber Luiz de Souza Dias~ 
DESPACHO: "R,A. Jus.tiça· gratuita, Emende a. narte fi!! 
tora a. inicial em 10 dias, pena de indeferimento. 
Int." Mc:p,05,05.94. 

PROC, N2 1. 618/93-REVISÃO DE ALIMENTOS-A, :R. DOS S 
C, (Adv. Ericláudio Alencar) . R. :A. R.M. c., rep/p/L',M 
c. SENTENÇA : "Vis.tos etc ••• Homol:ogo por sentença., 
para qua produza seus . efeitos legais, a liquida.
ção de f ls. 27 . Intime-se a parte ré a qui t ar as 
custas processuais e honorários advocatÍci os em 
10 dias, de acordo e.om a: Instrução Normativa. n2 

019/93-Corregedoria de Justiça do TJAF, pena · d~ 
inScrição na dÍvica ativa. do EstadÕ, Diga o bene- · 
ficiário se a i nda tem interesse no prosseguimento 
do fei t o em igual prazo, pena de arquivamento. 11P. · 
R,I,Mcp, 05.05.94. 

O PRESENTE EXPEDIENTE SERÁ PUBLICA.DO NA FORMA DA 
LEI E AFIXADO NO 'I OCAL DE COST~~ . DADO E PASSADO 
NESTA CIDADE DE MACAPÁ, CAPITAL DO ESTAilO DO AMA
PÁ AOS TREZE DIAS DO MES DE 1\'i.!l.IO DE HUM MIL NOVE· 
CENTOS E NOVENTA E QUATRO. 

Port. 001/91-1~. v.F.6.s. 

EDITAL DE CITN;ÃO, PRAZO 20 DIAS 

DE: SUELY TAVARES FAVACHO, atualmente em lugar 
incerto e niio saln<io. 

F1.NALIDADE: Cltaçoo para, no prazo <ie 15 <iias , respon
<ie r a Açoo <ie J n<ien I zaçoo n• 1 .. 295/94, proposta por 
CREMILDA FERNANDES BRJ'I'O, sob pena <ie presunçiio <ie verdane 
oos fatos' art10ulanos na petlçoo inic1al. 

SEDE DO JUÍZO: FÓrum <ie ~la::apá- 21 Vara Civel e <ie Fazen<ia 
PÚbllCa- sito à Av. Fab, n• 1..737 - Centro. 



Macapá, 17-05-94 

SEGUNDA VARA CRIMINAL DE MACAPÁ 

PRAZO 

DE 

SD:>E 00 JUÍZO 

EDITAL DE CITAÇÃO 

15 ((Jlinze) dias. 

NELrro KJfl'EIR) DOO SAN'ro3, brasileiro, 
casado, 31 8119S 1 braçal, filho de 
Augustinho Belem dos Santos e de 
Floreei Monteiro dos Santos, tendo 
cano Último endereço conhecido si to 
a Av. Renato Damasceno, nR 377, Novo 
Buri ti zal, e , SE:BAS'i':IH> FERR!IRA, 
brasileiro , solteiro, 33 anos, carpin
teiro , filho, de RaiJrunda Ferreira, 
tendo cano ultimo endereço conhecido 
sito à Rua Minas Gerais, nR 1020, 
Nova Esperança, _ ambos atualmente 
em lugar incerto e nao sabido. 

CITNi/IJ para carparecerem n.,este Juizo 
no dia 31 de maio de 1994, as 12::Dls, 
a fim de serem interrogados, pranoverem 
suas defesas e serem notificados 
dos ulteriores termos do Processo 
Crime nR 1202/93 - Ação, Penal do 
artigo 129, caput, do Cadigo Penal 
Brasileiro . 

21 Var~ Criminal da 
sito a Av. Fab, 
de Santa Rita, nest 

de Macapá, 
Bairro 

smmA VARA CRIMINAL DE MIC.APÁ 

PRAZO 

DE 

FINALIDADE 

SD:>E 00 JUÍZO 

PRAZO 

DE 

/ 

FINALIIlAm; 

SElE DO .rufzo 

EDITAL DE CITAÇN:J 

15 (quinze) dias. 

R\Jl'ICIÉIA K)REIRA MWWÁS, vulgo 
"Rute", brasilei,ra, sol te ira, ~ 9 
anos , fi lha de Lazaro Amor~ Amanajas 
e de Joana Moreira Amanajas , tendo 
çano Último enden;ço conhecido ~i to 
a Rua Pedro Americo, s/nR , area 
de invasão, bairro Perpétuo Socorro, 
nesta Cidade , atualmente em lugar 
incerto e não sabido. 

CITN;ii:J para carq:Jarerer n~ste Juizo 
no dia :JJ de maio · de 1994, as 11 :<Xhs, 
a fim de ser interrogada, prcmover 
sua defesa e ser notificada dos ul te
reiores termos do Process Crime nR 
1232/94 - ,Ação Penal do artigo 155 , 
caput, do Codigo Penal Brasileiro. 

21 Vara Criminal da Canarca de ~lacapá, 
sito à Av. Fab, 1737 de 
Santa Ri ta. -.---

9J (noventa) dias. 

J1.M1W.. DA SILVA FDlREIRA, brasileiro , 26 
anos, solteiro, sem profissão, filho de 
Joaquim dos Santos Ferreira e de Zenei9e 
Alves Silva Ferreira, natural de f.-lacapa, 
tendo. cano Último endereço conhecido 
sito a Rua Hamilton Silva, 4325, Beirol, 
atualmente em lugar incerto c não 
sabido. 

OOIMAÇÃO DA SFmEN;A proferida às ,fls . 
67/€8 dos autos do Processo Crime numero 
053/91 , cujo teor é o sep;uinte~: " ... Ex-p~ 
sitis , reconheço a prescriçao da rena 
em perspectiv11 que~ seri.a aplicada 
e o faço com supedaneo nq art. 107, 
IV, c/c o art. 109, V, do Codigo Penal. 
Estingue-se o processo pela falta 
de interesse de agir. Inti~-se o 
1-:P , o acusado e a Defensor ip. Publica. 
Transitada er.1 julgado, deern-sc as 
baixas. Sem custas. Publiqu~-se. 
Registre- se. Intime-se. l·lacapa-Ap 1 
25 de fevereiro de 1.994. Dr. Ivan Jose 
Rérnos Álvaro - Juiz de Direito Titular 
da 21 Vara Criminal de l'.acapª-~" 

.. --
21 Vara Criminal de l".acapá, si Av. 
Fab, 37 ,, Santa Rita. 

60 (eeaaenta) dias, 

JCRlE ABADIA IE IUJZA, brasileiro, soltei 
ro, latemeiro, 44 anos, filho di 

PRAZO 

DE 

FINALIDADE 

SD:>E 00 JUÍZO 

PRAZO 

DE 

FINALIDADE 
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Qrozina Abadia de Sruza, tendo, cano • 
ultimo endereço conhecido sito a Rua 
Tupiniquins, esquina can a Av. Hanilton 
Silva, atualmente em lugar incex;to 
e não sabido. 

~ DA snmlÇA proferida às fls. 
65/65v. dos autos do ~rocesso Crime 
nR 073(91, cujo teor e o seguinte: 
", . • Ex-posi tis, diante da absoluta 
falta de interesse de agir, de carat~r 
processual, decorrente da prescriçao 
retroativa que reconheço ante a pena 
em perspectiva, julgo extinto o processo 
cdn fulcro no art. 267 , VI, CPC; art. 
61 do CPP; ~ts. 107, V, c/c art. 
109, IV, do Codigo Penal Brasileiro. 
In~imern-se 9. MP, .acusado e Defen~ria. 
Apos o transito em julgado deern-se 
todas as baixas. Sem custas. Publiqu~
se, Registre-se e Intimem-se. • Macapa
Ap, 28 de feyereiro d~ 1.994. (a) 
Dr. Ivan Jose Ramos Alvaro - Juiz 
de Direi to Titular da 21 Vara CPÍI!ti1'!ai
de Macapá." 

21 Vara Criminal da Canarca de ~· 
sito a • Fab, 1737, Santa . 

SEXlUNDA VARA CRIMINAL DE MACAPÁ 

EDITAL DE OOIMAÇÃO 

60 (sessenta) dias. 

PEDRO USULOO DOO 5Am'a5, vulgq, "BAIA!'~", 
brasileiro, solteiro, mecaryico de 
autos; 31 anos, filno de Jose Villas
Boas Usulino Carvalho e de Inerine 
Conceição dos Saptos, natural de Valença
BA, tendo como ultimo endereço conhecido 
sito à Rua General Rondon , esquina 
can Av . CÔnego Callil'l!'OS i·:allez, Bairro 
do Trem, atualmente em lugar incerto 
e não sabido. 

OOIMAÇÃO DA smrm:;A proferida as 
fls . 69/69v. dos autos ,do Processo 
Crime nR 268/91, cujp teor e o seguinte: 
" ... Destarte, como e dever do julgador 
conhecê-la em qualquer fase do pf'9Cesso 
(CPP, art . 61) , sem adentrar no ~rito, 
dei por bem declarar a _extinçao da 
punibilidade pela prescriçao da pena, 
determinando t.odns as baixas ~rtinentes , 
inclusive devolução das cauções pn;sta
das , forte no ar ti p:o 107 , r v, do Codigo 
Penal . Intir.:c-!'lc o ;.:p e os acusados . 
TrMsi tada em julgado, tor:Jer- se aquelas 
providências e w;:qui vem-se os_ autos 
can as certil'icaçoes e anotaçoes de 
praxe . ?ubLt~U$!-se. Rep:istre-se . 
Intime-se . r.;ru:apa-Ap , 02, ce fev~reiro 
de 1994. (a) DI' . IvM Jose Ra~s Alvaro 
- Juiz de Direi to Ti tu lar da 21 Vara 
Criminal de r·:acap:Í ." . 

21 Vara Criminal da corarca ce r.;acapá , 
sito à Av. Fab, nR 1737, Bairro de 
Santa Rita. 

srouNDA VARA CRIMINAL DE PW;APÁ 

EDITJL DE OOIMAÇÃO 

9J (noventa) dias. 

EZEX;mEL DA SILVA CXJRRÊA, vulgo "FIÍbio JÚ 
nior" , brasileiro, so(teiro, br~al, 31 
anos, filho de Antoni2 Correa e de 
Carmina da Silva Correa , natural do 
Amapá, tendo çomo Último endereço 
conhecido sito a Av. Castelo Branco , 
s/nl, ou Av. Coolho 1\eto, 2196, Santan~ , 
atualmente em lup:ar incerto e nao 
sabido . 

OOIMAÇÃO DA smrm:;A proferida às fls. 
64/64v. dos autos do Proçesso Crime nl 
376/91, cujo ~ teor e o sep;uinte: 
" . . , Destarte , nao se podendo dar ()Cnas 
altas em d .sru:ordo can os cr!terios 
legais, principalmente com o ~fito 
unico de evitar aquela ocorrencia 
de ·direito lllSlterial , entendo que o 
interesse juridic~ de_ agir do Estaç!o 
çsvaiu-ie por antecipaçoo, cuja condiçao 
e de natureza proce_ssual. Destartç; , 
reconh~o a prescriçao por antecipaçao. 
da pena em perspectiva que seria aplicada 
e o faço com base nos artigos ,107, 
IV, c/c o artigo 109 , V, do Codip:o 
Penal, extinguindo o feito (CPC). 
Intime-se o MP, Defensoria e o acusado 
pessoalmente, ou por E di tal , com o 
prazo de 90 dias. Transitada em julgado , 
dêern-~e as baixas. Sem custas. P. R. I. 
Macapa-Ap, 25 pe feve,reiro de 1994. 
(a) Dr. Ivan Jose Ramos Alvaro - Juiz de 
Direito Titular da 21 Vara Criminal 
de Macapá. 

SEDE 00 .ruim : si 
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IE 

SEDE DO JUÍZO 

PRAZO 

DE 

FINALIDADE 

SEXl.HlA VARA CRIMINAL IE MAC.APÁ 

EDITAL DE INl'DW;ÃO 

9J (l'lOYe'lta) dias. 
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WIZ CHADY CARVAJJfJ guedes, brasileiro, 
natural de Macapa, _solteiro, motorista, 
filho de Sebastiao Pereira Guedes 
ç de Rosa Carvalho Guedes, tendo, cano 
ultimo endereço conhecido sito a Av. 
Henrique Galucio , nR 2140, bairro 
Santa Rita, nesta Cidade, atualmente 
em lugar incerto e não sabido. 

OOIMAÇ1D DA smrm:;A proferida às 
fls. 53/54 dos Autos do ,Processo Crime 
nl 189/91, cujo teor e o seguinte: 
"EX-POSITIS, antevejo que o interesse 
de agir do MP, de sabor eminentemente 
proçessual , esvaiu-se em todal!. as 
hipoteses, seja APENANOO ou NAO o 
acusado._ Reconheço , portanto, a 
prescriçao retroativa da pena em perspec
tiva que seria aplicada e o faço can 
base nos artigos · 61, CPP, 107, IV 
c/c o art. 109, V, do Codigo Penal, 
extinguindo o processo na fonna,prevista 
no CPC , aplicada sub!!_idiariamente 
ao CPP (art. 3R), em razao da falta 
de interesse de agir. Inqmern-se 
o to!P, acusado e Defensorié1 Publica. 
Transitada em julgado, deern-se as 
baixas . Sem custas. Publique-s~. 
Registre-se. Intimem-se. ~1acapa-
Ap, 25 de feyereiro de, 1994. (a) 
Dr. Ivan Jose Ramos Alvaro - Juiz 
de Direi to Titular da 21 Vara Criminal 
de macapá." 

smmA VARA CRIMINAL DE PW;APÁ 

EDITAL DE OOIMAÇÃO 

9J (noventa) dias. 

JO!a CRAVEIRO~ I..IMA, portugues, C_!! 
sado , 37 anos, maritiMO, fi~ho de Renvi~ 
do Sousa Lima e de Vir;ginin Craveiro 
Forte Lima, tendo c;:omo ultimo endereço 
conhecido, sito a Rua Tiradentes, 
nv 118 , Centro, atualrente em lugru· 
tncc~to e não sab'do. 

OOIMAÇÃO DA SENI'E1ÇA profe~ida às , fls. 
66/71 dos autos do Proce~so Crime n~~ro 
465/91, cujo teor e o ser,uinte: 
" ... EX-POSITIS, j4l!:'o pt'OCeden~e, 
parcialrrcnte, a denuncia para o fir:J 
de condenar JORGF: CMVEillO SCllJSA ,LlliA 
nas penas do art. 121 , § 32 , do C:od1r,o 
Penal Brasileiro. Pnsso a dosar-lhe 
o QUAI\'TUi•; neccssárJo e sufic1entc 
para reprovaçti.o e prcvençeo espE;CiAl 
e geral do crime, dentro dos crltcrios 
do art . 59 do Codcx. A culpobilidacle 
do acusado, pnro fins dr r:eprovab i li rlmle 
de sua conduta, foi grnve Q. merecer 
reprimenda eficaz. A imprudencin foi 
ex tf1lrn.'ld'l c com resul tndo dnnoso . 
A vitima sofreu a letalidarlc de fom< 
brutal. As circunstô.ncins e1~ que SI' 

desenvolveu n açco culposa s.,;o desfnvorn
veis. Socorr-lh~, apenas, a flrl~lll.l'i~dvde 
c boa antecec!encl< ouc, dentro dns 
circunstências judiciais catalor,arlas 
oara a fixação <in • nem, i~~den lr:l 

npenamento ricorosissiro, el_yvnt~o. 

C fato culposo teve rcpercussao. A 
vitima em nada contribuiu . O ncusado 
t<;rroU r;..no if)'lorado c · nos ay tos niio 
ha noticia de quair'Quer auxil i os ou 
fow.a ASsi tencial praticada. A!.l i co
lhe a pena base privativa de libcrda\!e 
de 02 nnos e 04 meses de n:-;rr.,~;Ao 
a s~r cumpridn no Rcsime ,Aberto no 
Presidi o local. Nao ha direi tos 
publicas sub~etivos a rcconht!cer em 
face da quantidade da rena . Intimem
se o ~P . o Acusado er.1 seu endereço 
nova;rente e não o encontr<:11do atraves 
de edital ca1• o :Jré\Zo de 90 dias. 
Flnnlmente a Dcft~nsoria do Fstado. 
Expeça-se o r.111ndado d<: rrisão à Federal 
e Estadual, inediatn:nente, vc:>. . 11ue 
não reconheço efeitos suspe.[lsi vos 
em eventuu.l recurso de apelaçao. () 
acusado evadiu-se do rlis• rito da culpa, 
demgnstrou inscnsibi].idadc f"oral e 
indicies de fnJstraçao da lei pena! . 
Cl.J1)ra-se. Por c f e i to da condenaçao 
criminal, suspendo-lhe os direi tos 
polit!cos. Transitada ~m, julpado, 
r.ejarn feitas as carunicaçoes de rraxe 
(DPI'C , Hil, FEDF.RAL, Distribuidor 
e Tribunal Rer,ional Eleitoral) . 
Envie-se ao DEfWJ copitl desta Sentença, 
para fins de conhecimento. De imediato. 
CUSTAS PELD ACUSAOO. Publique-s~. 
Registre-se, Intimem-se . tolacapa
~. 18 de fllvereiro d~ 1994. (a) 
Dr. Ivan Jose Ramos Alvaro - Juiz 
de Direito Titular da 21 Vara nal 
de 1-lacapá. " 

smE DO .ruim 21 Vara Criminal da Canarca de r 
sito a • Fab, 1737, Santa R 
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·Maca pá, 17-05-94 

DE 

. FINALIDADE 

SEDE 00 JUÍZO 

PRAZO 

DE 

FINALIDADE 

smmA VARA CJm.ÍIIw, DE MACAPÁ 

FDITAL DE IN'l'IMACÃD 

90 (noventa) dias , 

MARIA 00 ~ PAlmiA DIAS,brasileirá 
solteira, 29 anos , comerciante,' filh~ . 
ge Virgínia Pantoja Dias , tendo caro 
ultimo endereço conhecido s i to à Av. 
Almirante Barroso, 2249 , Santa Ri ta 
atualmente em l ugar incerto e ~ 
sabido. 
INl'IMAÇÃO DA SENrFN;A proferida às fls . 
59/62 dos autos do Processo Crime 
n2 112/91, cujo teor é o seguinte : 
" ... Do,exposto , resolvo julgar procedente 
a denuncia de fls. 12 e condenar a 
acusada i'lARIA DO SOCORRO PANI'OJA DIAS 
nas pen~ do artigo 129 , § 1 º, I e 
III do Codigo Penal Brasileiro. Passo. 
a dosar-lhe o quantlBTI penalÓgi co (CP , 
art . 59) . A culpabilidade da acusada , 
no grau cem ,que se hOlNe, foi acentuada.· 
Desferiu varias golpes na viti~. 
Agiu. cem vontade e consciência. É 
primaria, o que lhe ajuda. Motivou
se por , nada . As circunstâncias são 
desfav.oraveis (o lugar, a maneira · 
de agir, estar bêbada) bem assim as 
consequências para a vitima. Conduta 
social , segundo os autos, negativa. 
Aplico- lhe a pena base Privativa de 
02 anos ,a ser currprida no regime aberto 
no Presídio desta Capi tal , que torno 
definitiva ~em f ace da inexistência 
de circunstancias atenuantes ou agravan
tes , causas de aumento ou diminuição 
de pena. concedo- lhe o SURSIS (CP , 
art . 77) por preencher os seus pressupos
tos . F~xo o prazq de 02 anos para 
o período .Probatorio. ~o primeiro 
ano prestara servicos a canunidade 
(ÇP , art . 46) e no segÚndo vejo desneces
sari~ outras c_ondi çÕes, devendo por 
ocasiao da EXECUÇAO o J.:.; . Juiz encarrep,acJ 
do mister designar local adeou~do 
ao cumprimento. Intimem-se o · I·iP, 
a ,acusada ~o seu endereço e a Defensoria 
Pub!ica. Nao sendo encontrada , intirr.em
se-a por edi tal com o orazo de 90 
dias. ApÓs _ o trâns ito , 'sejam feitas 
as ccxrunicaçoes C: e praxe ( DPTC , Im, 
SEGUP , FEDEML , INI , Distribuidor) . 
Cemunique-se a condenação ao T. H. E. 
Custas pela acusada . ?ublique- se . 
Registre- se . In lime-se . 1·1acapá
Ap , 18 de feyereiro de. 1. 99t. . (a) 
Dr. Ivan Jose ~ar.10s Alvi\!'0 - Juiz 
de D,ireito da 2~ Vn.riJ Cr iminal de 
i·lacapa." 

2! Vara Crin1inal da Comarca cie l•iacapá, 
si to à Av. Fab, n2 1737 , Bairro de ~iJ!Ia 
Rita. 

l·lacapá-~05 de m.!jllo -te ~ 
. ~~),L " . r ( _ .. -····· 

Dr, IVAN OSÉ JWif5'AjJjAOO 
- Juiz Dlrei to Titular- . 

SEXiUNDA VARA CRIMINAL DE MACAPÁ 

EDITAL DE OOIMAÇÃO 

90 (noventa) dias. 

ADIEL MENDES , FERREI RA, lww; ile iro , 
casado,. · empresario , Jt. ;;no!-i , filho 
de GreRorio l4endes Ferrcir·a e de Lazar11 
Camilo de J~sus , n?.tuml cJ,~ (~oiilniD , 
tenao ,cooo ultimo endereço co~1ecirlo, 
slto a. Rua Hildernar i•i<li il , n2 14f13, 
Sant il ihta , atualmente em lllf',il t' inc.~rlc 
e nao sahido. 

INI'IMAÇÃO DA SENI'EN;A profer'icl?. as 
fls . 61/66 dos autos do ,Processo Cri~ 
n2 106/91, cujo teor e o ser,uint.e : 
" .. . EX-POSITIS , julgo procede:-~ te , e1:1 
parte , a denuncia de fls . 02 para 
o fim de CO~IDF.NAH ADIEL l·IEIIDES FET\i\Eli1J\ 
nas penas do art . 331 do CÓdigo Pen11l 
Brasileiro e art . 34 da Lei das C:o:-~tn.l
vençÕes Penais , aplicando as mp,réiS 
do COflCURSO NATERIAL. Doso- lhe as 
penas atento as diretrizes juciici:Jis 
do art . 59, Codex, indi viduanrlo-Gs . 
IX> DESACATO : O acusado Cli;i u can p,rau 
acentuado em sua cul pabilidade , merecendo 
reprimenda adequada e acima da..c; bal izas 
mini mas . O propÓsito de li ti vo foi 
intenso . As ofensas morais e as lesÕes 
corporais perpetradas na vitima chep:~am 
as rais do absurdo (xi ngamentos , les<?f!s , 
rasgou a roupa do servi dor , indtrnentaria 
oficial ) e partiram exatamente de 
uma pessoa esclarecida e de situação 
financeira boa ,_ o que pressupÕe que 
devia ter educaçao suficiente e ~speitar 
o ~stado e seus Agentes Publico9. 
A vitima em nada contribuiu . Ao contra
rio , estava no seu "munus " obrigatÓrio. 
Enfim, fortemente desafiou a autoridade 
estatal. É p_rimário. Aplico-lhe, 
face o principio da necessariedade 
e suficiência para reprovação e prevenção 
ESPECIAL e \cERAL Jc cime , a pena b~e 
privativa de liberdade de 01 ~,o de 
detenção a ser currprirla • no regime 
brando (aberto) no Presídio l ocal 
e i-IULTA de 25 DH à razão de 15/30 
do SI1 vigente ao tefll)O do fato, corrigida 
rronetariainente por ocasião da EXECUTIO, 
a ser paga no prazo e nas condições 
previstas no Codex, pena de conversão 
ern detenção. DA CONI'RAVENÇÃO PENAL: 
O acusado, Call)rovadament e, ex vi 
do L;ruOO e das test e!TJ..II1j1as, d! rigi a 
o veiculo embriagado, especi e etilica, 
poodo em perigo a , segurança alheia. 
Foi inconsequente em dirigir dessa 
forma. A cont ravenção, no caso,, não 
exige dano, erroora houvesse. E de 

.~rigo abl:!~rato. Aplico-lhe a ,pena 
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-de prisão sinples de 15 dias, minimo · 
l egal, ~gime aberto, sem rigores 
penit enciairos , a ser cumprida n~ 
P~sidio local ou em albergado. •· A 
mingua de causas relevantes (atenuantes 
ou agrf,vantes, aunento ou diminuição 
de penas) tomo-as definitivas e sornam
se em 01 ano e 15 dias. Concedo ao 
acusado, · por preencher os requisitos 
l egais; a SUSPENSÃO CONDICIONAL DA 
PENA e o, faço cem supedâneo no art. 
77, do Codigo Penal , pelo _prazo de 
02 anos , mediante a OBRIGAÇAO de no 
primeiro ano 'prestar serviços a canunida
de (CP, art . 78) , em entidades a ser 
designada ,pelo JUÍZO EXECU'l'ÓRIO e 
nas condiçoes, carga de trabalho e 
CC!lllatibilidades . mencionadas no art . 
46 do citado diploma legal . Para o 
segundo ano , entretanto, .não ve j o 
necessidade de impor-lhe outras'condiçÕes 
porque,, prest.mliçlamente , entendo que 
ele acusado fara uma reflexao de seu 
ato e que o DINHEIRO NÃO PODE TUDO 
ÇOV.O ELE PENSA . P,_o contrário , as vezes 
e PREJUDICIAL e NAO N.J:,MJÇA A HONRADEZ, 
A DIGNIDADE, A SUPREI1ACIA DA LEI e 
aos homens de bem e honestos . Deverá, 
ai sim , REPENSAR . A CONCESSÃO 00 
SURSIS NÃO ATII\GE A PENA DE i•iULTA 
que deverá ser paga no prazo legal, 
EX-VI-LEGIS . Deixo de manifestar
me quanto aos direitos pÚblicos subjeti
vos do acusado , em face da contravenção 
penal , eventu<J.lrr.ente mul ta ou novo 
SURSIS , e:n razao de a mesma encontrar
se prescrita, cuja declaração, segurydo 
norma Provimental , corr.pete ao juizo 
da.c; ExecuçÕes deste Estado . Intimem
se o t·P , o acusado no endereço dos 
autos ou por Edital , com o orazo d<~ 
90 dias , caso niio seja encontrado, 
bem <tSsim a Defensoria PÚblica. AJ>ÓS 
O THÂfiS lTO, seja o nome la,çado r.o 
rol dos cu lpados e feitas as conunicacÕes 
ao JPTC , :NJ , Federal , Distribuidor, 
~gup e Sejusp. Ofiçie- se ao T. R. E. 
jil que os di rei tos poli ti c os do acusado 
ficam suspensos nos termos do art . 
15 da ,Constituição Federal . Custas 
pelo reu . Publique- se . • Her;istre-
se . Intime-se . l·lacapa- Ap , 22 de 
fevçreiro de , 1 .994 . (n) Dr . Ivan 
Jose !1?Jnos Alvaro - Jui?. de Di reito 
1 i wlnr C:a 2~ V. Criminal de J•;acapá . 

SEDE DO JUÍZO ?~ Var·a Criminal de ~lacapá , -sUo a 
Av . Fnb~, 737 , Santa !ü ta. 

;.;ncará-;A , .09 c @~o~. ---·.,-
. -

D OSÉ RA!o()S ÁLVAF§L 
- -·--·--Juiz de D1reito TJ.tpláfC. 

PRAZO 

DE 

FINALIDADE 

SffiUNDA VARA CIIDUNAL DE MN'.APÁ 

EDITAL DE INI'IMAÇÃO 

90 (noven ta) dias. 

FRANCI§CO DE ASSI S SANroS I·IIRANDA, vu leo 
"Canelo", brasileiro, casado, c?.T.-elo , 
<14 anos , filho c!e Francisco de Assis 
e Tcrozinha Santos f'liranda, nnlural 
do Eslado do Pará , lendo cano Último 
endereço conhecico sito à Av . José 
de Anchieta , 235 , Sru1te~a , e WALBER 
DE MELO CARVAliKl, brasileiro, solteiro, 
ma!''Cineiro, 32 anos , filho de Pedro 
i'lonteiro i·1elo Ca.rValho e de I•lerandolina 
I<elo Carval hq , natural de i'iarabá-Pa , 
tendo , caro ul ti~ endereço conhecido 
sito a Av . Jose de Anchieta , 236 , 
Santa"la , '!fl'OOS atualmente em lugar 
incerto c nao sabido. 
INTIMAÇÃO DA SENI'El'ÇA proferida iJS fl s . 
145/153 dos autos do Processo Crime 
r•º 911/92, cujo teor é o seguinte: 
" .~ . Do exposto , julgo procedente a 
!IÇAO PENAL para o fim de condenar 
r:Di-liL.'iOr: SAI'fi'OS f.HHMUA , que também. 
usa o nwe falso de Fl1ANCISCO DE ASSIS 
SmfOS i.JifWlDA , bem caro \'IALTER DE 
i·iaD CARVAlHO, nas penas • do artigo 
155 , § 4 º , inciso IV do Codigo Penal 
Bras i 1 e i ro , em co-AUTORIA . Condeno , 
ainda , r:D;•liLSO}l SANTOS J.IIRANDA, que 
utiliza o nome de FRANCISCO DE ASSIS 
SAioJTOS J.;nlf\l'IDA, nas penas do artigo 
299 do Codigo Penal Brasileiro, em 
CO!:CUHSO f•lATERIAL DE PENAS com o fur to 
qualificado . Doso- lhes , individualmente 
as reprimendas penais dentro dos cr ite
rios judici ais do art . 59 do Codex. 

Ao ACUSADO FRANCTSCO ou EDJ.IILSON: 
Finbora tecnicamente primário , as folhas 
penais fornecidas pelo IN! revelam 
ressoa vol tada à delinouência. As 
fichas • criminais da Sec. cie Segurança 
do Para confirmam sua negativa conduta 
social . Agiu com dolo , em conjunto 
cem Vl~ber, ,o ou~ro con-parsa, . visando 
o , lucro facil , desonesto , furtando 
vitima I i nocente e que em nada c,ontribuiu . . 
Personalidade desviante em face de 
sua f icha. A culpabilidade , cano pressu
pqsto de pena, foi acentuada, firme, 
me'rece,ndo resposta um _pouco acima 
do mí nimo. Por · sua açao em fl,u'tar 
nota- se vivacidade, esperteza e astucia . 
As c ircunstâncias são altamente desfavo
ráveis (lugar ,~ mane1ra de agir , ocasião) 
e ~ conseqyencias foram danosas para 
a v i tima. Nao pastasse; ainda prQÇurou 
lu<iibriar 1a açao policial e a propria 
Justiça dur:W'\te as fases procedimentais 
para apuração da verdade. Usou de 
docunento .. falso e de declaraçÕes mentiro
sas cem o propÓsito de .livrai'-se da 

· ~ut~ão. De fato, se não fosse a 
atuação do !1?• na busc~ da prova, 
certament e nao iri a diretamente para 
a cadeia em ra.zãp 9e as folhas. penais 
~ste Estado naq ir:ldi~arem qt3:alquer 
macula em 6ua vida social. Finalmente, 
auebrou a c<J\fi ab1lldade de l.llia liberclsds 
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proviSÓria e fugiu de Macapé., o q~ 
eJ19ejou redecretação de prisão, mas 
a~e aqui sem noticias do cumprimento. 
Ve-se, pois, que dentro do contexto 
legal para aplicação da pena, ~ principio 
da necessariedade _e suficiencia,: cem 
vistas a reprovaça,s> e preveriçao de 
AI.filOS OS CRJ!tlES , nao pode ser brandt 
a ponto de nao surt ir efeito ressociali
zador e retributivo. Aplico-lhe 
portanto, pel2 crime de furto qualificado 
pela concorrencia cem outro co.11parsa, 
a pena base privativa de liberdade 
de 03 anos de reclusão a ser currprida 
no regime fechado no PresÍ.dio desta 
Capital e MULTA de 20 DM à razão de 
1/30 do SM vi gente ao te~JÇo do fato, 
corrigi~ · monetariamente por ocasião 
da execuçao. Face a pena ·- quantidade 
e qualifade - INEXISTD~ direitos pÚblicos 
subjetivos a reconhece!'-lhe em matéria 
de direi to penal . Em concurso material 
-CPB, art. 69 - aplico a ele acusado, 
EDi'I\Il.')()N SANTOS MIRANDA, por ter Pratica-' 
do o cr ime de fqlsidade ideolÓgica , 
a pena base privativa de liberdade 
de 02 anos , por ser documento pÚblico , 
a s~r cumprida no regime fechado no 
Presídio, des_!;a Capi tal e ftíULTA de 
15 014 a · razao de 1/30 do Sl·1 vigente 
ao tempo do fato , corrigidas monetaria
rllE}nte por ocasião da EXEC\Jl'IO. Não 
ha direi tos a reconhecer em termos 
penais . As penas infligidas SOI'na!ll 
~m 05 (cinco anos) · e o regime imposto 
e o FECHADO, enquanto as multas em 
35 01~ . Ao acusado 1-iALBER : Ao contrá
rio de seu comparsa , t~'Tl endereço 
çerto 11este Estado, profissao defini da , 
e primaria e sem antecedentes a teor 
de fls . 44 (DPTC) e da..s ce r t i dÕes 
das Varas Criminais de Hacapá (fls . · 
100 a 104) . Viu- se metido no fUrto 
por_fraqueza . Os motivos da ação conjunta 
estao voltados ao lucro. t·:entiu durante 
todo tempo em ajuda e beneficio de 
seu C2ffiparsa . j.s circunst?ncias e 
consequencias sao fesfavoraveis (o 
modo de agir , o ambiente e o l ocal 
onde se des~nvolveu o fato) . A culpabili 
dade , como· fator significa~te na resposta 
penal, foi expressiva. Não chegou , 
entreta"lto , nas raias da mesma intensida{ 
de de Edmi 1 son qu11, é, çomprovadamente , 
desviado dos padroes medias do ho.Tem 
em socie2ade . Agiu com dolo . . Sua per'sona
lidade nao revela delinquente em potenc:lli 
rr~ COOI Carate!" fraCO . ê.'1tendo neces
seria e SUficie[ltC 1 par'a fins de reprova
çao e prevençe.o do crime que cometeu , 
impor- lhe a pena base privativa de 
liberdade de 02 a'10S de reclusão a 
ser cumprida no rer,ime aberto no PresÍdio 
desta Capital ou em al,_bergaáo, se 
houver , ouando da execucao. I:noonho
l he , aindp , a pt)na de · t•:ULTA de 10 
ili\í a r azao de 1/30 co s:.: vigente ao 
tempo do faLo , corrigidas monetarirr:1ente 
ao , tempo da F.XECliTIO . Por entende r 
cabível , be,'Tl como preencher os pressu
postos exigíveis, concedo-lhe a SUSPENS.iio 
CO~IDJCIOfJAL DA PEiJ\ oelo prazo de 
02 anos , o:1rigando- se , · na fonma do 
{!J't . 78 , CPl3 , presln.r serviços gratuitos 
a comuniclade no primeiro ano (art . 
46) em cntidnde ? ser desifrtado pelo 
Juizo . das Execuçoes . N2 segundo ano 
ficara apenas em ollservacao sua conduta, 
t·azào pela qual não véjo rno_tivo para 
i~ingir-lhe oulra..s condiçoes para 
o SUi\SIS concedido. Deixo claro aue 
a suspensão é da pena. privativa · e 
HÃO DA l·!llL1'A, que devera ser paga 
no prazo , forma e condiç~s previstas 
nos ar tigos '19 a 51 do Codigo ?enal , 
;1ena qe conver·tê- ,la em . Dr:TfliÇÃO. 

A <!udiencia AD1·:Qi\ITORIA sera realizada 
pessoalmente gor mim JLEP, art . 160) . 
Designe- se apos o transito, intimamdo
se as pas~es . Aos acusados , definitivê
mente , nao EXISTI-J·í CAUSAS DE ATENUAÇAO 
OU AGRAVAI'fl'ES DE PENAS , AU1ID':'!'O OU 
DirUNUIÇÕES, motivo pelo qual ficam 
COi\Cilf.TIZADAS . Renovem-se os mandados 
pns10nais de ED>íiLSON . Transitada 
em julgado, apÓs intimb.das as partes, 
certifique no_:; autos e sejam ~e i tas 
as cemunicaçoes ao DPTC , INI , FED:::RAL, 
DISTRIBUIOOR e T . H. E. , lançando-se 
os nomes dos acusados no rol dos culpa
dos . Custas pelos acusados na proporção 
de 7(]'/o para Edmilson c 3G% para vlalber. 
Publique- se . Regi~;tre-se . Intirr.eiJI
se o ~!P , acusados e Defensoria . t1acapa
Ap , 17 , de fev~reiro de 1994 . Dr. 
Ivan Jose Ramos Alvaro - Juiz de Direito 
Titular da 2~ Vara Criminal." 

2ê Vara Criminal rl~ Av . 
Fab, ~º 73Z>~ fii.t;,-· -~~- ) 
~lac a , 05 de 1119Jo~· 

\J]/v\.., . 

SEGUNDA VARA CRIMINAL DE MACAPÁ 

EDITAL DE INI'IMAÇÃO 

90 (noventa) dias . 

HI1.DEMAR DI\ SILVA TAVARE& brasileiro, ca 
sado, lanterneiro , 31 anos, filhÕ 
de Annando Tavares e de Celina da 
Silva 'j'avares , natural do Amapá, tendo 
çano ul tirno endereço conhecido si to 
a Av. dos Tupiniquins, 2343 , buritizal ., 
e JAifolE NAZ.AREl\Q FURTADO DOS ~, 
brasileiro, ~olteiro, pintor, 30 anos , 
filho de Mario Alber to dos Santos 
e de l·laria furtado dos Santos, natural 
do Estado' do Pará , t endo cano Último 
endeçeço conhecido si to à Av. l/faria 
QJJ.teria, ,814, Buriti zal, ambos atual}nen-
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te em lugar incerto e não sabido. 

FINALIIWE INJ:IMAÇÃD DA smmçA proferida às fls. 
59/63 dos autos do Processo Crime ruínero 
09/91, cujo teor é o seguinte: " ... Ex-pÓ
si tis, julgo procedente , ~ em parte, 
a inicial que instaurou a açao penal ~ 
o fim de CONDENAR o acusado HillJEMAR 
DA SILVA TA VARE)) nas penas do art . 
155, Caput , do Codigo Penal Brasileiro. 
Passo a irrpol'-lhe a reprimenda penal 
(CPB,' art. 59). A O acusado agiu cem 
vontade e conscieJ1Cia do que realizou. 
Dolo normal da especie: A culpabilidade, 
para fiQS de resposta penal , não foi 
acent~adissima a merecer exagerada 
p.miçao. Todavia, dentro do contexto 
avaliatÓrio relativo à _ponduta social , 
personalidade, circunstancias e aos 
rootivos~ da ação~ delitiva, penso que 
a, sançao se irrpoe un pouco acima do 
mini.m::> da baliza prevista para o tipo 
e o faço considerando a pessima folha 
de ~tecedentes (fls. 17) que revela 
tendencias criminais em seu comportamento 
social e serrpre no rrundo do fur.to, 
lesando aqueles que • adquirem cem suor 
seus bens . Enbora a vitima tenha recebido 
a res furtiva, a outra restou 'no prejuizo 
por ter trocado bens cem o larapio. 
Ap$lico-lhe, por ertender necessario 
e suficiente para reprovação e prevenção 
especial e geral do crime, a pena 
base privativa de liberdade de 01 
ano e 10 meses de reclusão a s~r cunprida 
no regime fechado no Presidia desta 
Capital e lUTA de 15 [)1;1 à ràzão de 
1/30 do S/1 vigente ao tempo do fato, 
corrigidas monetariamente por ocasião 
da EXECUTIO, pena de conversão em 
detenção (arts. 45, ?O e 51, do CPB), 
ficando concret!_zada a mingua de causas 
ou • circunstancias modificativas . 
!Jjposs i ve 1 reconhece I'-lhe direi tos 
publicas subjetivos em face da quantidade 
da pena e de A sua qualifade, muito 
menos suspende-la condicionalmente 
em vista dos pressupostos de sua conces
são não se encontrarem plenamente 
satisfeitos. Veja-se que a FOI..HA DE 
Al-ITECEDOOES do ac·Jsado DESAFIA a 
Le1 e não ANII·!A o julgador a dBI'-lhe 
una oportunidade, vez que, doutrinaria
mente , muitQ se tem discutido, mesroo 
na jurisprudencia, se todos os requisitos 
jurídicos da concessão devam ou não 
ser satisfei_tos1 IN CASU, corro di~se. 
o acusado nao e merecedor do beneficio 
do SURSIS. ABSOLVO o outro acusado, 
JAII•lE NAZARENO F1JRTAOO DOS SANTOS , 
e o faço cem pupectâneo no art. 386, 
inciso VI, do Codigo de Processo Penal. 
EXPEÇA-SE o ~!ANDAOO DE PRISÃO IMEDIATA
MENTE, antes do trânsito , contra HillJE
l·!AR, vez que , antecipadamente, nego
lhe o direi to de recorrer em liberdade 
diante da evasão do~ distrito da culpa 
durante a instruçao, a corrprovada 
insensibilidade rooral e conduta social 
negativa, bem assim a RECHEIADA folha 
penal . Intime-se o HP , os acusados 
e a Defensoria PÚblica. Certificado 
o trânsito em julgado, lance- se o 
nome do acusado HIWFJ•!AR no rol dos 
culpados e seja feitas as canunicações 
ao DPI'C , INI, Federal, Distribuidor 
e T .R. E. Custas pelo acu~o HILDFJ1AR, 
Procedam-se , finalmente, apos o trânsito, 
todas as baixas pertinentes ao acusado 
absolyido, JAil·lE NAZARENO, que não 
pagara as custas . Publique-~ . registe-
se. Intimem-se. f.l.acapa-Ap , 10 d~ 
fevereiro de 1994. (a) Dr. IVAN JOSE 
RAl·x:lS PJ..v~>ro - Juiz de Direito Titular 
da 2i Vara Criminal de /·lacA-··...--.... 
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IDITAL DE !Nl'J:M.6.ÇhJ 

PRAlJJ 60 (~ssenta) dias. 

DE El.O:rux:fi AMJRAS DA SILVEIRA, brasileiro, 
casado~ vigilante, ,37 anos , filho 
de Jose pa Silveira ?avor~ e de Casemira 
Arooras Tavora, tepdo como ultjmo enclereço 
conhecido, si to a Av. Geriba de Almeida 
de Azevedo da Costa , nR 480, Bairro 
jardim Feltcidade, atualmente em lugar 
incerto e nao sabido. 

FINA1..IIWE IN'l'1:I4ACÃO DA SENinÇA proferida as 
fls. 63/65 dos autos do Processo Crime 
nR 933/92, cujo teor é o seguinte : 
" ... _ EX-POSITIS, julgo procedente 
a açao penal para o fim de condenar 
o acusado ELOILOON Al•ORAS DA SILVEIRA 
nas penas do art. 155, caput, do CÓdigo 
Penal Bras~eiro . Do5il"do-lhe a pena, 
observo que sua atuaçao no furto foi 
querida, pensada e consciente. Entretan
to, o gray d~ culpabilidade cem que 
se houve e minimo diante das provas. 
Ccnfessou sem dar suas razões pelas 
quais agiu irresponsavelmente. Creio 
que se houvera nos trilhos da ilicitude 
por mo~ivos de ter encontrado facilidade 
no proprio local de trabalho 9nde , 
seg\Zldo os autos, o acesso era facil. 
De qual~r sorte, agiu errado. Constatei 
ser ,.Primariq, e de bons 90tecedentes. 
A vitima , nao TEVE PREJUIZO ALGUM e 
isto esta catprovado pelo Auto de 
fls. 19. Dentro de una boa pol1t1ca 
cr~ e atento ao principio da 
SUFICIOCIA, aplico-lhe , como resposta 
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penal, apenas a PENA DE l>IJLTA, reconhe
cendo-lhe o PRIVII1XI!lli previs to no 
§ 22 do ,art . 155, CPB, haja yist a 
qu~~ a propria Excel sa C,grte ~ 
manifestou-se em si tuaçao analoga 
(STF, R$ . 114.102, DJU 18.08.89 , pg. 
1~2:x>, ~itado por Celso D9lnvinto i n 
Cod.igo Penal Ccment ago , pagina 270) 
o que fortalece o e;9!)1rito do Ajulgador 
de 1 R . grau una n1 tida tendencia ~m 
interpretar IN BOOAN PARTFJ.I a previsao 
l egislat iva do conceito ~de pequeno 
valor a justi ficar a opçao para una 
reprimenda mais leve. Demais a ,mais, 
di-ga- se de passagem, que una maquina 
de escrever para o Poder Legis lativo 
não pode ser tida e havida corro expressão 
de grande valor di ante de se~:~ O.r;$anento. 
De outro lado hoove a devoluçao quase 
instantânea. Assim, fixo a multa 
mÍnima em 10 DM à razão de· , 1/30 do 
SM, vigente à época do fato , deveQdO 
ser recolhida no prazo, condiçoes 
e sob as penas le,11.ais (CP, artigos 
50 e 51) . Considerei, a propÓsito , 
seu estado financeiro refletido no 
contra-cheque de seu Órgão. Intimem
se o NP, o acusado e a Defensoria 
do Estado. Transitada em julgado, 
lance- se o nome do acusado no rol 
dos culpados e sejam feitas as ccmunica
ções detenninadas por Lei e pelo Provi
mento da E. Corregedoria, inclusive 
ofici ando-se ao T.R.E. Custas pelos 
acusados . Publique- se. . Registre-
se . Intimem-se. ~apa-Ap, 13 dEf 
dezerrl:lrp de 1993. (a) Dr. Ivan Jose 
Ramos Alvaro - Juiz de Direito Titular 
da 2' Vara Criminal de 11acapá." 
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SmJNDA VARA CRIMINAL DE MACAPÁ 

EDITAL DE !Nl'IMAÇlD 

90 (noventa) dias. 

DILSOO SERRÃO DA SILVA, brasileiro , divor 
ciado , motorista, 54 anos, filho de Joãõ 
dos Santos e Silva e de Benedita Serrão 
da Silva, natural do Estado do ?ará, 
tendo , corro Último endereço conhecido 
sito a Rua Aurino Borges de Oliveira, 
nR 134 , são Lázaro, atualmente em 
lugar incerto e não sabido. 

!Nl'IMAÇlD DA SENrEN;A proferida às fls. 
80/84 dos autos do Proce~so Crime nÚmerO 
997/93, cujo teor e o seguinte: 
"POSTO~ ISTO, resolvo julgar proceçlente 
a açao penal deduzida na denunc!a 
para o fim de condenar DII..SON SERRAO 
DA SILVA e JANETE SANDIN !W'.OS nas 
penas do artigo }21, § 32, em CONCURSO 
DE PESSOAS, do Codigo Penal Brasileiro. 
Passo a impol'-lhes a reprimenda penal, 
na medida d~ suas culpabilidades pela 
morte da vitima. Acusado QILSON: 
O grau de~ culpa foi mepor . In$!gavel sua 
contribuiçao causal. E primaria.. de 
bons antecedentes, fato, esporadico 
na vida, trabalha, tem familia e reside 
em ~apá. Dispensáveis maiores aprofun
damentos para a fixação do QU~1 
em razâq de entender~ de olhos abertos 
ao principio da SUFICI~~IA e NECESSARIF.
DADE , sobretudo visando a reprovação 
e PREVF!JÇÃO ESPECIAL e GERAL do crime, 
que o minimo prev}sto na regra secundaria 
do tipo penal e a EXATA MEDIDA para 
a re~posta penal diante de sua conduta. 
Aplico- lhe.&. portanto , apenas 01 ano 
de detençao ~ ser curq:Jrida no regime 
ABERTO no Presidia loca,]. ou em albergado, 
se houver. Da analise q,ue fiz, ~ 
para ser congruente, vejo que e ACONSELHA 
VEL substituir a pena imposta por 
una RESTRITIVA DE DIREITOS e ~~LTA. 

A primeira c~siste, na prestação de 
serviços gratuitos a coounidade (CP , 
art . 46) em entidade . e prograrT)B a 
ser designad9 pelo Juizo Execut9rio, 
em carga horaria e tarefas Coo;Jativeis 
cem suas habilidades, alertando-se 
que o inadifll)l emento acarreta.r:,á DETENÇÃO. 
A segunda em 10 Di~ a razao de 1/30 
do ~~ vigente ao terrpo do fato, corrigida 
por ocasião da EXECUTIO, devendo ser 
paga.no prazo legal spb pena de, DETENÇÃO, 
em havendo conversao. A acusada 
JANETE: Sus culp~ilidade no ,sinistro 
foi maior e por isso recebera sançao 
um poupo acima de seu concorrente . 
Manifesta negligência em seu trabalho .. 
No nexo causal entre conduta e resultado 
se houve acentuadamente forte. Distraiu
se ~ em não fechar a porta traseira. 
Milita em seu favor a confissão desde 
os primeiros mementos . Sua contribuiçàç> 
foi , incisiva no. desfecho final. E 
primari a , . tem varias filhos , .n;side 
em Macapa e o fato foi esporadico 
em sua vida. Na medida de sua responsa
bilidade, \sanciono-lhe cem a Pena 
de detenção de 01 ano e 06 1ne~s, 
regime aber to , a ser curq:Jri da no Presidia 
desta Capital . A fixação maior do 
Q):!C a pena irrposta ao co-au~or, Qilson, 
nao lhe subtrai direitos publ i cas 
Subjetivos . Reduzo-a em 01 n;s , ficando 
em 01 ano 9 OS meses , f ace. tr confissão. 
Dest az:te, e . MUITO AC<XIISEUiÁ~, dian~e 
da anal i se feita , a SUBSTITUIÇAO ~ 
por RESTRITIVA DE • DIREITOS e MliLTA, 
A primei ra IPOOICÂ a de DI~ (CP, . 
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art. 46 ). Já 9- de multa, para ser 
coerente , FICAAA \Jll pouco acima do 
quantitat ivo. Assim, f i xo-a em 15 
00 cem o valor uni t ario de DII.SQN 
porque, considerando o BOLfl'IM I;'RffiRESSA
RIO, observei que sua FAMILIA E~ 
E TEM GANi1>S PARCOS. As advertencias 
do não cl.J'll)r imento da pena restritiva 
de direi tos e do paganento da multa 
no prazo, já mencionadas , servem para 
ela. Int imem-se o MP, acusados e 
Defensor i a PÚ~lica por DOIS J:lEFENSORES. 
Canunique-se a f anilia sJ8 vitima para 
os fins que julgar necessario. Transi tad 
em julgado , ccmJnique- se ao Detran, 
Sejusp, Di stribuidor , Federal, INI 
e sej am l ançados os nanes no rol dos 
cul pados. Oficie-se ao T ;R. E. quanto 
as condenações . Cusj:as pelos acusados 
na seguinte proporçao: 60 % para a 
acusada e ~ para Dilson. Publi~
se. Registre- se. Intimem-se. ~apa
Ap, os , de março de 1.994. (a) Dr. 
Ivan Jose Ranos Alvaro - Juiz de Direi tp 
Ti tular da 2• Vara Criminal de Macapa. " 

2• Vara Criminal da Comarca de ~apá. 
sito à Av. Fab, nR 1737 Bairro de 
Santa Ri ta 
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DE 
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60 (sessenta) dias. 

JOANA M:M."''E..R) DE OLIVEIRA, brasileira, 
solt~ira, garçonete, 36 anos, filha de 
Dionisio !·!arques de Oliveira e de 
Maria ~1onteiro de Oliveira, natural 
de Chaves-Pa, teQdO ccmo Último ende~ço 
conhecido sito a Av. Sem dencminaçao, 
nR 909- B, Bairro do ~;uca, atualmente 
em lugar incerto e não sabido. 

!Nl'Jlt!AÇ1D DA SENrEN;A proferida às 
fls . 60/63 dos autos do ,Processo Crime 
nR 041 /91, cujo teor e o seguinte: 
"EX- I;:OSITIS , jul go procedente EM PARTE 
a AÇAO PENAL para o fim de , primeiramen
te , absolver as ac11sadas JOANA MONTEIRO 
DE OLIVEIRA e CLAUDIA PIRES PAlrroJA 
da i fll)utação ministerial e o faço 
cem espeSlue no artigo 386, in~iso 
VI , do Codigo de Processo Penal. Deem
se todas a,:; baixas e sejam feitas 
as ccmunicaçoes pertinentes I~lEDIATAl·tE:N
TE. Condeno o acusado PAULO NUNES 
PONTES nas penas do artigo 16 da Lei 
Federal 6.368 de 21.10. 1976. Passo 
a dosar- lhe o apenamento necessário 
e suf iciente à prevenção e repressão 
do crime , atendendo as circunstancias 
catalogadas no art. 59 do CODEX. 
A culpabilidade do acusado, para fins 
de apenamento , Qão pode ficar aciJ!lé\ 
do minimo por~ nao ser elevado o grau 
de dolo na açao pe!1>Ctrada. Fora encon
trado cem pouca maconha e assim mesmc 
alegou ser para uso, o qu$! não ,foi 
desmentido pelas provas,, E primaric 
mas sua folha penal e preocupante, 
eis que noticia um homicidio. Logo, 
de concluil'-se não ser de conduta 
social normal . Ao contrário , v!!Jo 
como desviante . Os motivos, circunstan
cias e consequências são desfavoráyeis, 
eis que busca na droga a sua propri<;~ 
desgraça e, se assim continuar, podera 
a tom al'-se um traficante em potencial , 
distante da sociedade. Por pouco, 
arruinava a vida da acusada Joana 
que estava em sua ccmpanhia no dia 
que foi flagrado . Aplico-lhe a pena 
de 06 meses de detenção, no regime 
aberto , a ser cunpr:ida em coo;Jartimento 
especial no Presidia desta Capital 
ou em Albergado, se houver , bem como 
multa de 30 or~ no valor cada uma de 
1/30 do SM vigente ao terrpo do fato, 
corrigidas monetarianente por ocasião 
da EXECl!l'IO , Qena de convertê-la em 
detenção s e não for paga no prazo 
legal (CPB, artigos 50 e 51 ) ., Substituo 
ex vi do art . 60, § 22 do Codigo Penal, 
as penas impos~tas por apenas l.IT1a de 
~~LTA nos parametros acima referidos 
~ o r aso cons iderando que o acysado 
e~ primaria , grau de culpa eJ5igua, 
nao ter ficado provado eventual trafico, 
indi cando , desta vez, ser SUFICIENTE 
essa ~rimenda. A cobrança _sla multa 
fBI'-se-a em termos de execuçao e ne 
forma dos arti.sos suso~ mencionados 
e sob as condiçoes de , nao adirrplida, 
sujeital'-se à prisão. Intimem-se 
o f'IP, o acu~sado e .Defensoria do Estado. 
Apos o transito em julgado, lance
se o nome do acusado Paulo no rol 
dos cul pados. Ccmunique- se ao DPI'C, 
SEGUP , SEJUSP, FEDERA! ,, DISTRIBUIDOR 
e T .R.E. Custas pelo reu. Publiquç-
se. Regi s t re-se. Intime- se. Macapa-
Ap , 06 de dJ!zeni)ro dq 1993 . (a) 
Dr. Ivan Jose Ramos Alvaro - Juiz 
de Direi,to Titular da 2' Vara Cr iminal 
cs., Macapa." 
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Maca pá, 17-05-94 

PRAZO 

DE 

FINALIDADE 

90 (noventa) dias. 
, I 

CARLOS ALBERJ.U OODRIGUES ro5 SANI'OO, bra 
sileiro, solteiro, 42 anos, sapatein), 
fi!h<J de Otaviano dos Santos e de Maria 
Wiza Rodrigues dos Santos , natural 
de Mánaus-Am, tepdo como Último endereço · 
conhecido .sito a Av. Galibis, n2 302, 
Beirol , SERGIO AilALBERTO COOTA PAffiDJA, 
brasileiro, solteiro, 27 anos, serralhei
ro, filhq_ de AntÔnio da Costa Pantoja 
e de Antç>nia da Costa PjiDtOja, natural 
de Nacapa , tendo, como ul tirrp endereço 
conhecido sito a Av. Ataide Teive, 
n2 1812, Tem, ·e JOSÉ MARIA VIEIRA DE 
LIMA, brasileiro, casado, 49 anos, 
comerciante, filho de Benedita Vieira 
9e Lima, natural do Pará, tendo, como 
ul timq endereço conhecido si to a Av. 
Pe . Julio !olaria Lombaerd, n2 392 ,. Centro, 
t2<1os atualmente em lugar incerto e 
nao sabido. 

INI'IMAÇÃO DA SEN'l'EN;;A proferida às fls . 
287/294 dos -autos do Processo Crime: 
n2 187/91 , cujo teor é o seguinte : 
"EX-PO,SITIS , julgo procedente, em parte, 
a denuncia oara o fim de CONDENAR CARLOS 
ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e SÉRGIO 
ADALBERTO COSTA PANTOJA, em co .. autoria, 
do crime de furto qualificado triolamente 
(CPB, art. 155 , § 42 , inciso. ! , III 
e JV) . A continuidade delitiva inexistiu . 
Quanto ao crime de falsificação ideolÓgi
ca imputado ao primeiro_ acusado não 
restou provada_ essa imputaçao cabalmente: 
t•1eras presunçqes . ABSOLVO os defl'.ais 
acusados , JOSE !olARIA VIEIRA DE LII-1A, 
RENATO HENRIQUE CARVAiliO e HARIA DE 
NAZARÉ PARENTE DE OLIVEIRA , com supedâneo 
no art . 386 , inciso VI do CÓdi go de 
Processo em face de o DOLO não ter 
ficado comprovado no crime de receptação 
J?revisto no art . 180 , CPB, detenniQando 
a Secretaria desta Vara , em conseauencia 
da ab~olvição , que proceda a · todas 
as baixas pertinentes. Sem custas proces
suais para e_les . Passa a dosar o 
QUAi'.J'J'lJ'i'l PENA.LCGICO em face dos acusados 
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 
e SÉRGIO ADALBERTO COSTA P~~A, i ndivi
dualizando e em observância aos critérios 
catalogados no artigo 59 daquele Codex 
repressivo . Aa acusado CARLOS ALBERTO. 
O grau de censurabil,idade deve ficar 
u~ pouco acima do minimo ' em face de 
sua atuação no de li t:_a. ft.eiu com da lo . 
Seus antecedentes nao sao bons, mas 
~ primário .tecnicamente, vez que se 
r..ete com pessimas companhias e sua 
folha penal neste Estado (fls. 189) 
~ntam desvios comportamentias voltados 
a c riminalidade . Sua culpabilidade , 
no caso destes autos, foi mais acentuada 
do que o outro co.1!parsa de nome S~rp;io . 
Os motivos do crime decorrem da busca 
fáci 1 do enriquec_imento em. prejuizo 
de teroeiros . As vitimas, nestes autos, 
receberam os bens . Aplico- lhe a 
pena base privatiya de liberdade de 
03 anos de reclusao, no rep;ime SEm
.A.BE:RTO, a ser c~rida n9 P~sidio 
local e multa de 15. D!~ a razao de 
1/30 do SM vip;ente ao tempo do fato , 
corrigida monetariamente por ocasião 
da EXECUTIO, a ser paga _no prazo legel 
e sob pena de vonversao em detençao 
(ÇPB, ãrtigos 50 e 51) . Ao acusado 
SERGIO ADALBERTO: Esse acusado agiu 
com menor intensidade em sua conduta . 
Logo , o grau de culpabilidade foi 
menor do que Carlos Alberto . Tem l.llõla 

folha penal recheada de incidências 
penais ' (fls. 190) , fornecida por este 
Sstado . Os motivos do crime estão 
ligados aos ganhos fáceis em detrimento 
a lheio . Personalidade fraca e desviante 
ao mundo delinquenc ial . As circunstância 
são desfavoráveis . É primáriç tecryica
mente . Agi u com DOLO. normal a especie . 
Imponho-lhe a ~oena minifl'.a de 02 (dois) 
anos de reclusaa , em regime semi-aberto , 
a ser cUmprida no Presidi a l ocal e 
rrul ta de 10 [)1/j à razão de 1/30 do 
SH vigente ao tempo do fato , corrip;ida 
monetariamente por ocasiao da EXECUTIO, 
a ser paga~ no pr azo legal _ e sob pena 
de converte-l a em detençao tudo de 
conformidade com os artigos 50 e 51 
do CÓdigo Penal Brasileiro. T~ndo 
presente que , em seu ir)terrogatorio 
de fl s . 231, al egou peran te o Juiz 
que está t rabalhando e que não mais 
consome drogas , resolva SUSPENDER 
as penas pelo prazo de 02 anos , conce
dendo-lhe o SURSIS (CPB , art . 77 ) , 
para que comprove seu restabelecimento 
ou ressocialização perant~ a· sociedade 
e isto dentro daque le periodo de prova. 
Inobstante a suspensão, deverá prestar 
serviços à carunidade (CPB, art . 78) 
no primeiro ano , gratuitamente, em 
esyabelecimenta a · ser designado pelo 
Juizo Executori9, consoante estabele·ce 
o art . 4§ do Codigo Penal, observando
se suas ~tidÕes , jornada de trabalho 
legal e d!(maiS requisitos irrpostos . 
A inobservancia e o desct.JI!llrimento 
das condições _slo SUJlSIS resultará 
na imediata prisao, apos a sua plena 
CCfT;2rovação. As custas do processo 

. serao pag~ pelos acusados CARJ..QS 
ALBERTO e SERGIO ADALBERTO na proporçao 
de 70'/. a.o primeiro e ~3($ ao outro. 
Intime-se-o para a aud.iencia de adver
tência e aceitação do SURSIS, bem 
como a Defensoria do Estado. intime- se o 
acusado CARLOS ALBERTO e Defensoria 
PÚblica. Dê-se ciência aos acusados 
absolvidos . Finalmente , intime-se 
o MP . Transitada em julgado, l ance
se os nanes dos dois acusados no rol 
dos culpados e sejam. feita as caTU'lica-

SEDE DO JUÍZO 

DIÁRIO OFICIAL 

çÕes de .praxe (DPTé, SEGUP, J?ISTRIBUIDOR, 
TRE e nesta Vara as anotaçoes pertine!}
tes). EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISAO 
À FEDERAL E ESTADUAL quanto a CARLo'S 
ALBERTO RODRIGUES DOS SAN'roS. ·Publique-
se. • i Registre- se. . Intimem-se. 
Macapa, .03 de ryovembro de 1993 . Dr. 
Ivan Jose Ramos Al varo - Juiz de Di reito 
Titular da· 2il Vara Criminal de ll!acapá." 

SEiiUNDA VARA clillllNAL DE MACAPÁ 

PRAZO 

DE 

FINALIDADE 

SEDE DO JUÍZO 

EDITAL. DE INI'IMAÇÃO 

90 (noventa) dias . 

ANI'êmo JORGE MARTINS OLIVEIRA, brasilei 
ro, casado, paraense, motori sta, f i !ho de 
J·larta l•lartins Oliveira, tendo como ultim 
enderece con~ccido sito à nua Juscel ino 
Hamos, ' n2 205 , bairro Jardim Felicidade, ' 
nesta Cidade, estando atualmente er.1 lup:ar. 
incerto e não sabido. 

INI'IMAÇÃO DA SE'NI'EN;A r>roferi da às fls . 
122/ 128 dos Autos do I?rocesso Cri me nurr.e
ro 1:.5/91, cujo teor e o ser;uinte: ":·X- PO 
SI TIS , reso 1 vo JULCAR PHOCEIJE!'.'TE 
n denúncia r>ar a o fim de COi.mJ:rv~ 
o acusado , Al\"l'Ôt!IO .JOHGE l-ltJ(l'iiiS OLlVE!
R/1 , nas penas do art.. 213, C<J;Jul , 
c/c o arlif.O 224, "a" com as causns 
de aumento cio ar~ . 22<; , li , li! , toàos 
cin CÓciipo Penal 11!-«silci ro . ,\s 
duas cnus«s de au~x'nlo proceder! porouc 
a vi tili~l era fi lh<·• r.e sua :nu l he!', 
a m1?.l em CAS/IJJA (fls . c fls . do~ 
<'ulos ) co;:; ele . llccor.~cço;-as por'CIIJC 
estão EXPLIC:I'f/\DAS np denuncia c <• 
Sunremn Cor te elo pa ts sufri\f'« nesst! 
senti.do . Passo FI dosar-lhe o (,'Ui\!:'iU: 
PFJ:Aii:cJCO den tro dos cri Lérios C<Jt.aloi'.il
dos no ?.rt.. 5g elo Codex r'errc:-si vo . 
O J\rilll c!c culpnll i l idarit! co:n que se 
houve n acuf'ado J'o.i :-:centunco :1 mc r~!cer 
re:)rirnencJn efiC'fl7., be:r, ::u:eou;~cln a 
u n co:nrortruacnro a! ~i.ll1)0n t e d_csvian l.e 
dos pndrÕr.s éticos . r: )lr ' i ma~io , o 
nLJe lhe socorre . Cnnr.utn ~oci;d nepa:.iva, 
i'ncon~e(]ucnt.e e i.mOJ'<1l . :·:r:i c;-l•;nc;o 
ÇtJr.l i1 mne <!H il1Cl10t' {) Í!;(O rf!fl("tiU 

St!r'irunen t.e na est.nJt.urn f'n:t:i 1 i t-11 . 
O~; ::x>Uvor, ~fitfio voltudos evJC:C:nt.c'rnente , 
cl concuoise~nc:i~! , nos t) r'nZeN~~ : ·: is<~riiVC! i B 
P desuinrmos cu1 ur:ll1 cr·iít'1c;;, ou~~ ele 
prÓpr·io Cf2ii1Vét , impondo- l~t' n;1 r:t~ ':! tl~ 
i! dcpravaç;1o, :. on~in e u :!i1 dt !~~~ l us~o . 

Vt' ]í~-se ou!'! nog <Htt.on .:1!l !ni'cn~ :.c~c;ot~~ 
~-~i!~J c!e c~Ul ! el:l vitir.~T i'flS~iOll ~! t er 
CC'lfH:K>r~étinC~nt.o C?:-lt l'í\rlhCJ . /\S C i I'CI .IlHtéHtCi<tS 
:i:Ío. desft:JV, , r ·i~ve i~ (o J up_;.tr CYl(l< ~ o-.:ot ·~~u 
t fato - o lêtr do CíJS:t1 , n ::..:l:lt• i,,,, 
, ~~! ílp,i r·, ocas i Üer!J ~;uh uu·rlw i '.t~ é .. ! 

t •;,r ~os~ 1) . ;\!i eonseout.~nc i élS s:lo r r ·c:,: i cn:-; 
:,:t~'n n vJ t i r;k:t qup se vi tl viole~tt.t~l:tl 
ix·do ;>r'()pr·io e.spo~~o ce Sllíl 1:1~~ , Sr~ 
~··:~r"!dr:l ~ H!!J~inH , t! t.n! ~·i lllít<.~ r ~o nno 
:1nw·[u·n f ac i 1 em su:1 !iJCilt.t• int'anto
juv~~nj 1. IJe rep,r·r:, .~ · ~;flbi<lo , üfi jov~n~; 
npr\!nc!enl t! ; 1preendci:l t:cxlt1~ n::; .. i nfon:tnç;oes 
oue l hes si'io pn..c;sadns . i·; preçü;o, 
:>()is , ::nli lo cuidaclo e assisl<mcia 
qu<1ndo sofr'elll cl <:sf'.I '11Cilc:~ls v i9lenci as 
. iKwais . At.ent.o GO princi:Jfo da 

t;ufic i (;n~i[: 0 nnecssari ce«d<' J)ilrO 
rX~iJrovac;no 1: pt"t •ven~;~o especlrt l e 
1\<!ral d<, crir:ir! , apl i co-!~·!_ ·• ;J<!nu 
h;!Se dt: t_,: anos <:.: r '~c I usuu n . se r· 
CU!IItH ' ÍCl;t no i'C["J.n~ f AC!"'l<lclO i\0 !)1"\.~~;i cii O 
tlc5.Li:-: Cnpi t.;'Jl . :.:!o cxi~~lt.•J:. a lt.~nu; ,nles 
e fl,f~rnVi)rlt.e~;; . 1\!;~;it:r , !):1:-i~iO n ouLra 
t'nst~ (rr:et.oco liu:rr.r·in) . t\t rwmo 
mais 01 a."ln rK"\~ .' ser ,.[,. I 'A! i!IA:m. da 
vi t. i!an.~,. f icando aqui e::~ o~ ru1o:; dt~ 
t'(.•cl us~\0 . Atuncnt.o, nincn , : ; ~~~ig 
(Jl :mo em: t'cl/:iío de ~ -.(~r cnsnó.> car~ 
a ;1rÓrrin i'làü da vitirnn . _ 1:2o ac:o:ci 
H Ct O·RJlliT I Vl DAI >I-: o ara r r no i r:por- llw 
Ônus maiores no arcn.'lmcnto, ou sejfl ' 
penas sobre j'lcnns ~ si::l C/I.LClJLEl ~ tn·:A 
A lJl·!A ~)()!lHE A PENA !Wil·:. 11 incidenc i a 
lep,al é dr. uma quart a parte dn penn 
rara c?.da UI na caus;; de all!ll~nlo. 

Tomo <lefiniliva a pena em Ou (seis) 
anos de rec l usno . l!c la inc luem ns 
causas de ~umento - r:uas - vez que 
as ci.rcunstMcias judiciais exnmlnndas , 
ncirna ' nno me animara~l a 1 irl)i t a r o.pcnas 
n ur.a delas (Art . 6B , § uni.co, CP) . 
Intimem-se o f·IP , o acusndo no endereço 
existente e , ainda· es tando foragido , 
por Edital, com o prazo. de 90 dias , 
bem assim a Defensor ia Publica. EXPEÇA
SE LOr~ o mandado prisional . Transita
da em julgado , lance- se o nome do 
acusado no rol dos culpados e sejan 
fe itas as comunicações de praxe ( DP1'C, 
INI , Federal, Distribuidor) . Os direi tos 
politicos do acusado ficam suspensos . 
Comunique-se ao Eg. TRE . Custas 
pel o reu . Publique- se . ~egistre-
se . Intime.-se . ~lacapa , 18 de 
fevereiro de 1. 994 . (a) Dr . IVAN 
JOSÉ RAII.OS , ÁLVRO - Juiz de Diçéi to 
Ti tul ar da 2l Vara Crimi nal de t~a " 

~egunda Vara Criminal . 
a Av. Fab, n2 1737, 
Rita . 
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fQ..!I~!: 

De conformidade com o disposto no art . SO 
da Lei nQ 4.215/63, torno pÚbli~o que requereu inscrição ORI 
GI NÁRIA no Quadro de Advogados de Brasil-Secção do Amapá , ~ 
Advogado LUIZ RICARJO OONÇALVES DE ASSIS. 

Ordem dos Advogadas de Brasil- Secção d,l 
Amapá, em 12 de maio de 

~~~~ 

, PROCURADORIA GERAL 
DE JUSTIÇA 

PORTARIA N2 068/94-GAB/PGJ 

O PROCURADOR -GERAL DE J USTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ , no uso de suas a tribui çÕes l egais e, t end~ 
em vista o disposto no artigo 104 do Decreto (N) 
nº 0076, de 24 de maio de 1991 , 

RESOLVE : Suspender , po r necessidade de s erviço , 
a s fér i a s do DR. JAI ME HENRIQUE FERRE I 
RA, Procur ador de Justiça , concedidas 
at ravés da Portar i a n 2 055 / 93- GAB / PGJ, 
a parti r a o d ia 07 de maio , t ransferin 
do- as para out r o periodo a se r disign~ 
do . 

Di- se C iinc~a . Reg i s t r e - se . Publique
se e Cump r a- se . 

Nacapá- AP . , 1 1 de mai o de 1994 . 

MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO 
Procu r a dor Geral de Justiça 

Portaria n2 069/GAB-PGJ 

O Procurador -Geral de Justiça 
do Estado do Amapá, no uso de s uas at r ibui 
çoes l egais e , t endo em vista o dispostÕ 
nos arts . 3 2 , inc iso l, e 28 do inciso 
nº 06 , "P par t e " , do Decreto (N) n2 00 76 , 
de 24 de ma io de 1991 , 

RESOLVE : Conceder férias regulamentares 
a servidora VERA DE NAZARÉ FERREIRA . 
DINIZ , ocup ante do Carga de Diretora 
do Deptº de Apoio Adm i nistrativo 
da Procuradoria Ge r al de Justiça , 
.a s e r em gozadas no periodo de 
06 . 06 à 05 . 07 do ano em curso . 

Dê - se ciên.:i a . Registre-se. Pub li 
que-se e cumpra-se . 

Macapá- AP , 16 de maio de 1994 . 

MENOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO 
Procura do r - Ge ral de Justiça 

DIRETÓRIO REGIONAL PROVISÓRIO I AP 
COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISÓRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da Comissão Diretora Regional Provisória do 
Partido Progressista Reformador (PPR-AP), consoante o disposto 
na Lei 8.713, de 30.09.93 ((temi do parágrafo III do artigo 6°, ar
t igo 7°, artigo 8° e ar tigo 10°), convoca os membros da Comissão 
Regional Provisória do PPR-AP, para participarem da Convenção 
Regional a realizar-se no dia 29 de maio de 1994 em sua sede pro
visória, à Av. Procópio Rola 1422, nesta capital, iniciando-se às 
09:00 horas, até às 17:00 horas, com a seguinte pauta de delibe
ração: 

· Ordem do Dia 

I • Formalização da coligação para as eleições m!\.ioritária e 
.proporcional a realizar-se no Estado do Amapá, no dia 03 de ou
tubro do corrente ano; 

II . Escolha dos candidatos do Part ido para as eleições ma
joritária e proporcional; 

III • Definição do número de candidatos e 

IV - O que ocorrer. 

Macapá-AP, 16 de maio de 1994. 

Dep. ERALDO DA Sll..VA TRINDADE 
Presidente PPRIAP 

-


	

